
קלז  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ˘ את ‡ ללמד חייב אדם דאין אמרינן [כ''ט] דקידושין פ''ק
ולמדתם  מדכתיב תורה שני בתו פרק ובסוף בנותיכם. את ולא בניכם את אותם

דקדושין  בפ''ק תו ואמרינן תורה. עבדו שילמד דאסור אמרינן [כ''ח.] דכתובות
אותם  ולמדתם אחרינא בדוכתא וכתיב בניכם את אותם ולמדתם דמדכתיב
שאחרים  שכל ילפינן לעשותם ושמרתם
וכל  עצמו ללמד מצווה ללמדו מצווים
מצווה  אינו ללמדו מצווין אחרים שאין

עצמו: ÂÎÂ'.ללמד ˙·ÈÈÁ ‰˘‡‰ ÔÈ‡Â
בסמוך: נתבאר

Â· ˙‡ „ÓÏÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ˘ Ì˘Î ·
.'ÂÎÂ ודלא דריב''ל ומימרא ברייתא שם

בן  את מללמד דפטרה ברייתא כאידך
ÈÙÓבנו: 'ÂÎÂ „·Ï· Â· Ô·Â Â· ‡ÏÂ

ÍÈ„ÈÓÏ˙ ÂÏ‡ ÍÈ· Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰
.'ÂÎÂ:בספרי‰ÂËˆ ‰ÓÏ ÔÎ Ì‡
.'ÂÎÂ בין הבדלים שני לתת רבינו כוונת

שני  קודם, דבנו אחד חבירו, לבן בנו
אינו  הוא אם מלמד לו לשכור חייב דבנו
לו  לשכור חייב אינו חבירו בן אבל יכול

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

äøBz ãeîìz úBëìä¦§©§¨30 שיעור
ליום  אחד פרק

ראׁשֹונה, (א) - עׂשה  מצוֹות  ׁשּתי  ּבכללן ְְְֲִִִֵֵֵָָָי ׁש
(ב) ּתֹורה; מלּמדיה ]א [ללמד לכּבד ׁשנּיה, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי  ּובא ּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָויֹודעיה.

à ÷øt¤¤
-2ועבדים 1נׁשים ]ב [‡. קטן אבל  ּתֹורה; מּתלמּוד ּפט ּורים חּיב- [`]אביו ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָ

ּתֹורה  ּבניכם,3לל ּמדֹו את  אתם  "ול ּמדּתם  ׁשּנאמר : ּבם", האּׁשה 4לד ּבר ואין  . ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ללמד  החּיב  ׁשּכל  ּבנ ּה, את ללּמד  ללּמד ח ּיבת ׁשאדם ]ג [[a].·.5חּיב  ּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבנֹו ּבן  את ללּמד  חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד בני"6חּיב ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ּבנֹו.7, ולא ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּבנֹו מּיׂשראל ]ד [ּובן  וחכם חכם ּכל  על מצוה הּתלמידים אּלא ּכל את ּבניו,8ללּמד  ׁשאינן  ּפי על אף , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.א ÔË˜ Ï·‡ תורה מלמדו אביו לדבר יודע שהוא קטן הגזול לולב פ' סוף
וכו': לנו צוה תורה תורה מאי

˘Ó‡¯ב Â· Ô· ˙‡ „ÓÏÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÍÎ Â· ˙‡ „ÓÏÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ˘ Ì˘Î
.ÍÈ· È·ÏÂ ÍÈ·Ï Ì˙Ú„Â‰Â בניכם בני בניכם אלא לי אין ברייתא ל') (דף שם

וגו': והודעתם ת''ל Ô·Âמנין Â· ‡ÏÂ
.'ÂÎÂ Â·.ואתחנן פרשת בספרי ברייתא

אינו  זה כו' נצטוה למה א''כ שאמר ומה
במקום  רבינו מצאו ואולי בברייתא שנוי
אמרינן  ל') (דף דקדושין ובפ''ק אחר.
בנו  את ללמד אדם חייב היכן עד התם
כגון  שמואל אמר יהודה רב אמר תורה
ולא  וכו' אביו אבי שלמדו דן בן זבולון
ומשנה  מקרא התם דאילו דן בן כזבולון

מיימוניות  הגהות
שנא  דמאי מלמדים להם לשכור או ללמדם ליה דכייפינן זצ"ל מהר"ם כתב [א]
עשה  כמו לקיים דכייפינן עשה משאר בניכם את אותם דולמדתם עשה האי
אותו  דכופין הכותב בפרק אמר מצוה חוב בעל פריעת דאמר למאן וכן דסוכה

אשאר דהוי מידי ולפדותו לפרוע למולו בבנו חייב שאב וכשם עשה מצות
חובה  מילתא דהא וכיון תורה ללמדו ליה כייפינן נמי הכי לקיים אותו דכופין
בפרק  האלפס רבינו שכתב כמו מילתא בהא ועבדינן חוב בעל כשאר ליה הוה
ההיא  כי ליה ומודעינן משדרינן ולאודועי ליה לשדורי מצינן אי ודאי אבל הכותב

ללוה  דלתבעיה מקמי דלוה לנכסי למלוה ליה דאחתיה דיינא ההוא התם דאמר
וקיימא  ביה ערבין איניש דבר נכסוהי עד וכו' יבא דרב בריה חנניה רב סלקיה
נחמן  כרב עבדינן לאודועי לשדורי אפשר לא ואי תחילה הערב מן יתבע לא לן

ע"כ: זצ"ל, רבינו מורי כתב זה כל עכ"ל.
כל  פסקו וכן אחרת בברייתא וכן וכו' דן בן כזבולון דאמר יהודה כדרב [ב]

ע"כ: דפליגא, כברייתא ודלא רבותי

עוז  מגדל
.Ì˙Ú„Â‰Â „Ú ˙"˙Ó ÌÈ¯ÂËÙ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ˘:(ע"ב כ"ט (דף דקדושין פ"ק ·ÌÁ.הכל ‡Ï‡ „Ú Â· Ô·Â Â· ‡ÏÂ:בספרי הכל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰È„ÓÏÓ „·ÎÏ ‰È˘ . . ‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ È˙˘ ÔÏÏÎ· ˘È" .‡
."‰ÈÚ„ÂÈÂ

ö"îäñá áúë ïëå íëç åðéàù ï÷æ øéëæî åðéà אãáëì åðåéöù àéä"
äáéù éðôî 'úé åøîà àåäå íúåà ìãâìå íäéðôî íå÷ìå íéîëçä

"'åëå ï÷æ éðô 'åâå íå÷ú בìë" à"ä å"ôá ïëå .íúñ ï÷æ øéëæä àìå
éðô úøãäå íå÷ú äáéù éðôî øîàðù . . åøãäì äåöî íéîëç ãéîìú
éô ìò óà "åéðôì ïéãîåò"ù äð÷æá âìôåî ï÷æ øéëæä íù è"äáå ."ï÷æ
òîùîå ('ãëå åéðôî ãåîòì) äåöî ïåùìä áúë àì ìáà íëç åðéàù
äîî òîùî ïëå .íéîëç éãéîìúá à÷åã àéä åúèéùì äåöîä ø÷éòù

ð"åîá áúëù ג'åëå äøåúä éãåñé 'ìäá íåðøôñ øùà 'åëå úåöîä"
äøåúä éîëç ãåáëåíéðô úùåáá âäðúäì ë"â äåöîä úàæ ììëáå 'åëå

."'åëå íå÷ú äáéù éðôî åøîà 'åë äåðòáå
.376 ãåîò æ"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÂÈ·‡ ÔË˜ Ï·‡ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Ó ÌÈ¯ÂËÙ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ˘" .·
."'ÂÎ ¯Ó‡˘ ‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ·ÈÁ

ã"ò òéãåä àì ïéãòùë ú"úä éøåèôá çúô òåãî ïéáäì êéøö
.áåéçä

à) ïè÷ àåäùë ãéîú ìéçúî ú"ú áåéçù ïåéëî ì"éåàåä áåéçäù àì
çúôå ïè÷ä ìò áåéç ïéà åîöò ãöîù òéãåäìå íéã÷äì áééç (áàä ìò

à "íéðè÷å íéãáò íéùð" 'îâá ìéâøä ïåùìáùéâãäå ÷ìéç ãéîù àì
íììëì íðéãá íéøáã ìåìëì" åëøã åæå äøåú åãîìì áééç åéáà ïè÷äù

."'åëå íðéðî (àéáäì)

åòéãåäù ïåéë úåëìää úìéçúá áåéçä òéãåä àìù äî ãåò ÷úîåéå
à úåëìäì äîã÷äá øáëïììëá ùé" :(í"áîøä áúë íúåà íâù) åì

áåéçä úòãåä åðééä Y "'åë ò"î 'á ד.
.236 ãåîò ã"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

˙‡ „ÓÏÏ ·ÈÁ ‡Â‰ ÍÎ Â· ˙‡ „ÓÏÏ ·ÈÁ Ì„‡˘ Ì˘Î" .‚
."ÍÈ· È·ÏÂ ÍÈ·Ï Ì˙Ú„Â‰Â ¯Ó‡˘ Â· Ô·

ïéùåãé÷ àøîâî äæ ãåîéì הáåéçä "êéðá éðáìå êéðáì" øîàðù ïåéëîå
.åðá ïá ïá ìò àì ìáà åðá ïá ìò àåä

éëøá ìò åãìåé äùðî ïá øéëî éðá íâ" ÷åñôä ìò é"ùøôî ìáà
"óñåé וø÷éòáå) íâ åòîùîù "åéëøá ïéá ïìãâ äàøðז ¯ äøåú íãîìù (

äéä àì óñåé éøäù åðá ïá ïáì íâ äøåú ãîìì áåéç ùé åúòãìù
åéðôì úåøåäì çìù äãåäé úà"ù ïåéë ììëá íéãéîìúì ãîìì áééåçî

"äðùåâ חéðééðòá ÷åñòå êìîì äðùî äéä óñåéù èøôáå äáéùé âéäðäå
íò ãåîììî øåèô äðåîàá øåáéö éëøöá ÷ñåòäå íéøöî ìù äðéãîä

íéãéîìú ט"óñåé éáøå åãìéúà" íù ñåì÷ðåà íåâøúî òîùî ïëå .
.äøåú íãîìå åéëøá ìò åìãâù

.247 ãåîò 'ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."'ÂÎ ÌÎÁÂ ÌÎÁ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡Ï‡ . ." .„

,íéîëçä éâåñ ìëì åúðååë (íëç ìë àìå) "íëçå íëç ìë ìò" ïåùìá
÷åñôá åðéöîù êøã ìò יî ùéà ùéà"àøùé úéáàøùéá øâä ïîå ìì
íéøëðá íâ øáãîä "'åë יאäðùîä ïåùì ã"òå ìéçðäìיב . ä"á÷ä ãéúò"

äðååëäù "'åë úåîìåò øùòå úåàî ùåìù ÷éãöå ÷éãö ìëì

היד  מקורות
˙ÂÎÏ‰

‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙
‡ ˜¯Ù1.ב כט, קידושין

כתובות 2 ועיין א. ד, חגיגה

(כס"מ) א עקב 3.כח, ספרי

א. מב, סוכה יט. יא,

ח. פ"א, קידושין תוספתא

יט 4 יא, קידושין 5.עקב

א.6שם. ל, קידושין

ט 7 ד, אבות 8.ואתחנן

ט. פ"ב, אדר"נ מ"א. פ"א

הפרדס  מקורות
.à.è"ø ò"î.á,èé àø÷éå

.áì.â.å"ìô â"ç
.ãì"ðäî äøúé øéòäìå

ú"ú åìéãáäù ò"åùèáù
åîéã÷ä Y ìåãâã äæî ïè÷ã
æ"äãàã ò"åùáå .ïè÷ã ú"ú

øã ïéàù)íéðéðîå íììëá åë
.ïè÷ã øåèô ÷ø íéã÷îìë

äëåñì òâåðá êééù àì ì"ðä
æ"ëáå (ïðáøãî äëåðéçù)
éë (å"ôø) íéøåèôä íéã÷ä
éðéãá øáãî æ"ðôìù íé÷øôá
ù"÷ 'ìäáë àìãå äëåñä
åúåà ì"ðä ìëáù óà (ã"ôø)
.íéðè÷å íéãáòå íéùð ïåùìä
êøã ìò åäæù øîåì ùé éìåàå
ùéøáù ììëä (ùîî àìå)
ïéùéôðã äëåñå ïéáåøéò 'ñî
,äðùîì òâåðá Y 'åë àúìéî
í"áîøä áúåë äæ ïåðâñáù
èøôáå ,åìù äøåú äðùî
.àåä äøáñ Y äæ ììëù

.ä.à ,ì.å.âë ,ð éçéå
.æ39 'ò è"ç ù"å÷ì äàø

.31 äøòä.ççë ,åî ùâéå
.íù é"ùøôáå.è'ìä äàø

à"å÷áå âö ñ"åñ æ"äãàì ú"ú
.à"÷ñ.é.çé ,áë àø÷éå

.àé.ä"ë íù é"ùøô
.áé.äôåñá ïéö÷åò

משנה קלו  משנה כסף כסף

ÈÙ· ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡ Ì‡Â (‰)
.'ÂÎÂ ‰˘Ï˘(י''ז (דף דערכין ג' בפרק

כל  מדליקין במה פרק הרי''ף וכתבה
בה  לית תלתא באפי דמתאמרא מילתא
חברא  חברך מ''ט בישא לישנא משום

וכתב ליה. ˘Ï‡אית ‡Â‰Â ÂÈ·¯
,'ÂÎÂ ÔÈÂÎ˙È היינו שהתרנו שזה כלומר

אסור  אינו בענין לדבר במקרה יבא שאם
הדבר  לגלות שיתכוין לא אבל לאומרו
שאם  לפרש רבינו הוצרך ולא יותר,
אסורים  שהם מלגלותו הזהירם האומר
וכו' חברך טענת שם אין דהא לגלותו

סודו: מלגלות יזהר אחד שכל

ÔÈ„ ¯Ê‚ Ì˙Á ‡ÏÂ ·˙Î˘ ‰ÓÂ Â
.'ÂÎÂ דף) דערכין פ''ג בסוף משנה

ט''ז):
„ˆÈÎ 'ÂÎÂ Â¯È·ÁÓ Ì˜Â‰ ((Á-Ê)) Á
ÈÏÈ‡˘‰ Â¯È·Á ÂÏ ¯Ó‡ ‡È‰

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎÂ ÍÓÂ„¯˜'פ בת''כ
(דף  דיומא שני פרק ובריש קדושים

ÂÏכ''ג.): ÈÂ‡¯ ‡Ï‡ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï

י''ז): (דף דר''ה בפ''ק

Ê ˜¯Ù ∑ ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הרע; ל ׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת , ּפעם ְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשלׁשה
י ֹותר  ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר ית ּכּון ׁשּלא .31והּוא, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹ

.Â לד ּור ׁשאס ּור  הרע, לׁשֹון ּבעלי  הם  - אּלּו ֲֵֵֵֶַָָָָָָּכל 
עּמהם 32ּבׁשכּונתם  ליׁשב ׁשּכן וכל ולׁשמע 33, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אבֹותינּו34ּדבריהם  על ּדין  ּגזר  נחּתם ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹ
ּבלבד  הרע  לׁשֹון על אּלא  הּנֹוקם .Ê.35ּבּמד ּבר, ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

תעׂשה  ּבלא עֹובר - חברֹו "לא 36את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
לֹוקה 37ת ּקם" ׁשאינ ֹו ּפי על ואף  לאדם 38. ראּוי  א ּלא מאד ; עד  היא  רעה ּדעה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

והבאי, הבל ּדברי הּמבינים  אצל ׁשהּכל  - העֹולם ּדברי ּכל  על מעביר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלהיֹות 
עליהם  לנקם ּכדאי  .39ואינן ְְְֲִֵֵֶַָֹ

מ ּמּנּו, ל ׁשאל צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר  ,'קר ּדּמ 'הׁשאילני  חברֹו: ל ֹו אמר הּנקימה? היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻּכיצד
נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי  ה ׁשאלּתני ׁשּלא  ּכדר , מ ׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני ל ֹו: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻאמר

לֹו ּגמל ּכאׁשר  יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן ל ׁשאל, ּכׁשּיבֹוא ּבא ּלּו40אּלא ּכּיֹוצא  ּכל וכן  ּבדע ֹותיו41; ּדוד אמר  וכן  . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
רע" ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם  תעׂשה Á..42הּטֹובֹות : ּבלא ע ֹובר  - מּיׂשראל לאחד  הּנֹוטר ּכל  "ולא 43וכן ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ע ּמ ּבני את רצה 44תּטר  ולא זה', ׁשֹור  'הׁשאילני א ֹו זה', ּבית לי  'ׂשכר ל ׁשמעֹון : ׁשאמר רא ּובן ּכיצד? . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
ואיני , מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן : לֹו ואמר  לׂשּכר, אֹו מּמּנּו לׁשאל  לראּובן  ׁשמעֹון  צר לימים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשמעֹון ;

ּכ  ל אׁשּלם ולא  ,תּטר".ּכמ ֹות ּב"לא  עֹובר ּכזה, העֹוׂשה - ' מע ׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
הקּפידה  לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר  את נ ֹוטר  ׁשהּוא זמן  ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹאּלא

יזּכרּנּו ולא  מּלּבֹו העֹון  ׁשּימחה עד  ה ּנטירה, על יּׁשּוב 45ּתֹורה ּבּה ׁשּיתקּים  ׁשאפׁשר  ה ּנכֹונה ה ּדעה היא וזֹו ; ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
זה. עם זה  אדם  ּבני ׁשל ּומ ּתנן ּומּׂשאן ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ ,

ּדסּיען רחמנא  ְְְֲִַַַָָּברי

עוז  מגדל
.ÛÂÒ‰ „Ú Â¯È·ÁÓ Ì˜Â‰:(.כ"ג (דף בראשונה פרק וביומא פ"ד) (קדושים בסיפרא

היד  מקורות
א.31 טז, ראה 32ערכין

וראה  מ"ו. פי"ב נגעים

שאין  ו: פ"ו, שם תוספתא

ועיין  וכו'. באין הנגעים

א: ה, וסוטה ב טו, ערכין

לדור  יכולין והוא אני אין

מ"ז. פ"א אבות וראה וכו'.

ה"א  פ"ו לעיל .וראה

וראה 33 א. א, תהלים ראה

כיתות  ארבעה א: מב, סוטה

כת  השכינה פני מקבלות אין

לשון  מספרי וכת כו' ליצים

ב.34.הרע  ה, כתובות ראה

מנין  א: לא, שבועות ועיין

בעל  דברי ישמע שלא לדיין

וכו'. תשא מלא כו' דין

המקבל  וכל א: קיח, פסחים

שמע  תשא לא כו' הרע לשון

הל' חיים (חפץ וכו' שוא

ב). ח ו כלל ערכין 35לה"ר

א  א 36.טו, כג, .יומא 

וראה 37 יח. יט, קדושים

עה"פ. טז,38תו"כ מכות

שם.39א. יומא 40יומא

דוקא 41שם. דלאו (משמע

הוא  אלא שבממון בדבר

כג, יומא הגוף), בצער הדין

הרמב"ם  בן ר"א (כגי' א

שאלה  ניסים מעשה בספר

הא  דאורייתא במילי הא יג):

פערלא  (רי"ף דעלמא במילי

נג). ל"ת הרס"ג על

ה.42 ז, יומא 43תהלים

א  יח 44.כג, יט, .קדושים

פי"ח.45 תדא"ר



קלט  משנה  כסף

.'ÂÎÂ Ô· ÂÏ ˘ÈÂ „ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ ‰È‰ ללמוד „ הוא ת''ר כ''ט) (דף דקדושין פ''ק
בנו  בידו מתקיים למודו בנו אם אומר יהודה ר' לבנו קודם הוא ללמוד ובנו

כי קוד  דאביי לקמיה אבוה שדריה יעקב בר אחא דרב בריה יעקב דר' הא כי מו
ואיזיל  את תיב מינך עדיפנא אנא ליה אמר שמעתתיה מחדדן דלא חזייה אתא
אחד  בשצריך עסקינן דהכא כלומר אנא
ופסק  שניהם. מזונות אחר לטרוח מהם
אחא  רב עבד דהא יהודה כר' רבינו
לאו  אי לו בנו והקדים כוותיה עובדא
וטעמא  שמעתתיה. מחדדן דלא דחזא
דהלכה  דס''ל משום אי כוותיה דעבד
לפרש  אלא בא דלא דס''ל או כמותו
שבנו  ואע''פ רבינו וכתב ת''ק. דברי
נימא  דלא היכי כי הוא יבטל לא קודם
וליפטר  הלומד בנו לפרנס עוסק הרי
דתרי  כיון דלא קמ''ל לגמרי מת''ת איהו

נינהו: מצוות
.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ Ì„‡ „ÂÓÏÈ ÌÏÂÚÏ ‰

שם: ברייתא
‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó Â

.'ÂÎÂ סוכה) הגזול לולב סוף ברייתא
ÂÎÂ'.מ''ג): ˘˘ Ô· ‰È‰È˘ „Ú ˘''ÓÂ

שאח''ז: בפרק יתבאר
.'ÂÎÂ ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ê פ''ק)

ומשמע  ל''ז] דף דנדרים [פ''ד דקדושין)
אפילו  ללמדו חייב אין ואילך דמכאן לי

˙Â¯‰בחנם: „ÂÓÏÏ Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ׁשּנאמר:13ּכׁשּיּכיר  ּוׁשמרּתם , אתם, "ּולמדּתם  ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מקֹום,14לעׂשֹותם" ּבכל מֹוצא  אּתה  וכן  . ְְֲֵֵַַָָָָ

מביא  ׁשה ּתלמּוד מּפני  לּמעׂשה, קֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּתלמּוד 
ּתלמ ּוד  לידי מביא הּמעׂשה  ואין מע ׂשה, .15לידי  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

ללמד .„ הּוא ּתֹורה,היה  ללמד ּבן לֹו וי ׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ
מה  ּומׂשּכיל  נבֹון  ּבנ ֹו היה ואם לבנ ֹו. ק ֹודם  ְְְְִִִֵַַָָָהּוא

מּמּנּו, יֹותר  ּפי[c]ּׁשּילמד  על ואף קֹודם ; ּבנ ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַ
עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם  - הּוא יּבטל לא  קֹודם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּבנֹו

עצמֹו את  ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את  .16ללּמד  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֻ

אּׁשה ‰. יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִַַַָָָָָָָלע ֹולם 
ללמד. ּפנ ּויה ּדעּתֹו אין  ּתח ּלה, א ּׁשה נׂשא ׁשאם -ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו , מת ּגּבר  יצר ֹו היה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

ּתֹורה  ילמד ּכ ואחר  אּׁשה , יּׂשא - ּפנ ּוי .17ל ּבֹו ְְִִִִַַַָָָָָ

.Â] ּתֹורה ]ו ללּמדֹו אביו מתחיל ?18מאימתי  ְְְִִֵֵַַַָָָ
לנּו צּוה "ּתֹורה  מלּמד ֹו: לדּבר , מ ּפרׁשת 19מׁשה"מּׁשּיתחיל ראׁשֹון  ּופסּוק , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּפסּוקים 20"ׁשמע" ּפס ּוקים מעט מעט מלּמד ֹו ּכ ואחר  ׁשׁש21; ּבן  ׁשּיהיה עד  ,22 ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשבע  ּבן  ה ּתינֹוק ֹות 23אֹו מלּמד  אצל מֹוליכֹו ּבריֹו, ה ּמדינה Ê..24לפי  מנהג היה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׂשכר, הּתינֹוק ֹות מלּמד  ׂשכ [d]ל ּקח לֹו ׁשּיקרא 25רֹונ ֹותן  עד  ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכּלּה ׁשּבכתב  .26ּתֹורה ְִֶַָָֻ

ּבׂשכר  לל ּמד מּתר ּבׂשכר , ׁשּבכתב ּתֹורה  ללּמד  ׁשּנהגּו אבל27מקֹום .[e] ּתֹורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבׂשכר  ללּמדּה אסּור ּפה, אתכם"28ׁשּבעל לּמדּתי "ראה  ׁשּנאמר : אני29, מה - ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

משנה  לחם

דעד  דקדושין בפ''ק הגמרא דברי דמכח קשה ומ''מ כן. הכתוב פשט שאין פי'
בשכר  התם כרחין דעל בשכר ללמדו חייב בנו דלבן משמע ללמד חייב היכן

וע  כדפירשנו. שם קמיירי אמר איך בשכר ללמדו חייב בנו בן דאם קשה וד
ומאי  בנותיכם דה''ה דלמא בנותיכם ולא בניכם בניכם נאמר למה א''כ בברייתא

ולא  בשכר דלבניכם לומר בניכם דקאמר
חייב  בנו עיקר נראה לכך בשכר. לאחר
כדפרישית  מדרבנן והוא בשכר ללמדו
כיון  בנו לבן דה''ה לרבינו ליה ומשמע
א''נ  בניך ובני בניך בקרא דהוזכר
בנו  בן ועל בנו על חייב דמדאורייתא
ר''ל  וכו' נצטוה למה א''כ שאמר ומה
בלבד  בנו בן אלא להזכיר לו היה דלא
דכ''ש  ידענא ואנא בשכר דחייב לומר

בנו:
ÂÎ'.ה ‰¯Â˙ Ì„‡ „ÂÓÏÈ ÌÏÂÚÏ שם

שמואל  אמר יהודה רב אמר בגמרא
אדם  ילמוד ואח''כ אשה נושא הלכה
בצוארו  רחיים אמר יוחנן ר' כו' תורה
הא  פליגי ולא בתורה ויעסוק אדם של
רבינו  כתב לא וכאן ע''כ. להו, והא לן
שר''ל  להו והא לן הא של זה חילוק
ישא  אשה לישא ויוכל טרוד אינו שאם
ט''ו  ובפרק תורה. ילמוד ואח''כ אשה
בפירוש  הדבר ביאר אישות מהלכות
רמז  וכבר שם שכתב מה על סמך וכאן
פנויה  דעתו אין באומרו כאן הדבר
ישא  פנויה דעתו דאם משמע ללמוד
דיצרו  הא ביאר כאן גם תחלה אשה
שכתב  כמו ברמז אמרו ושם עליו מתגבר
במ''ש  א' סימן אה''ע בטור ז''ל מהרי''ק
ארישא  דקאי וכו' יצרו יהא שלא והוא
כאן  שביארו שמאחר וכנראה דלישניה

סגי: ובהא שם רמזו
˙Â¯‰ו Â„ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó

.'ÂÎÂ דף) הגזול לולב פרק סוף שם
חמש  דבן מהא הקשו ובתוס' מ''ב)
דאמר  דהא תירץ וההגהה וכו'. למקרא
וזה  אביו לחנכו היינו למקרא חמש בן
כדברי  שאם הביאו שלא רבינו דעת נ''ל

ו' כבן אותו מכניסין בגמרא אמרו שכך למלמד להכניסו דוקא אלא זה נאמר דלא סבור דהוא משום אלא להביאו לו היה בריא גווני תרי דאיכא שתירצו התוספות
נכון: לי נראה זה וגם ת''ת בהלכות אחר בענין תירץ ז''ל ומהרי''ק שש. עד מעט מעט מלמדו דאביו כתב דכבר משום להזכירו הוצרך לא וכו'

ÂÎÂ'.ז ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰ שיקרא עד בשכר ללמדו וחייב שרי לא המדרש על אגרא למשקל דנהיגי באתרא דאפילו אמרו ל''ז) (דף המודר בין אין פרק בנדרים
ללמ  חייב שעתא ליה דחיקא דלא אפשר אם בשכר דאפילו לומר הרמ''ה והוסיף כדפרישית ללמדו חייב דבחנם ונראה וכו'. כולה שבכתב הטור תורה וכתבו הכל דו

מלמדו  אין מקרא דמלמדו מברייתא דן בן כזבולון דאמר לשמואל ל') (דף דקדושין בפ''ק הקשו מאי כן דאם רבינו על לי ותימה רמ''ה]. [סי' א' סימן ת''ת בהלכות
כזבולון  ואמר דחק ולמה שעתא ליה דחיקא דלא לגברא הוא שמואל דאמר דמאי נימא א''כ שעתא ליה דדחיקא ברייתא ההיא מתוקמא ע''כ דלדידיה כיון משנה

מיימוניות  הגהות
[c] יעקב בר אחא כדרבי קודם בנו וממולא זריז בנו היה אם אומר יהודה ר'

ע"כ: כו', דאביי לקמיה אבוה דשדריה
[d] פיסוק שכר דאמר למאן ואיכא שימור שכר דאמר למאן איכא התם פליגי

דקסבר  טעמים פיסוק שכר אמר לא מ"ט שימור שכר דאמר למאן ופריך טעמים
פיסוק  שכר דלמ"ד מכלל מסיני למשה ניתן פירוש דאורייתא טעמים פיסוק שכר
מדקדק  מכאן מהן. שכר ליקח מותר להכי מסיני למשה ניתן לא קסבר טעמים
בין  אין פ' ובירושלמי ממנו. שכר ליקח מותר סופרים חידושי דכל שמחה רבינו
בחנם  מלמדים אתם ואי בחנם מלמדים אתם ומשפטים חקים גרסינן המודר

ע"כ: ותרגום, מקרא
אבל  שעתא ליה דדחיקא ליה אפשר דלא היכא ה"מ הרמ"ה כתב הטור [לשון *

ואגדות]: הלכות ותלמוד משנה לאגמורי חייב ליה אפשר אם
[e] הלכות מלמדי דכתובות בתרא בפרק כדמשמע ליקח מותר בטלה שכר אבל

פרק  בירושלמי משמע וכן הלשכה מתרומת שכרן נוטלין קמיצה והלכות שחיטה
המודר: בין אין

כלל]: מתבטל אינו אפילו שרי להתפרנס במה לו אין אם הרא"ש [כתב *

עוז  מגדל
.ËÚÓ ËÚÓ „Ú ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó במסכ הגזול לולב פרק סוכה:סוף ˘È‰‡ת „Ú

.˙Â˜ÂÈ˙ „Ú 'ÂÎ Ú·˘ Ô· Â‡ ˘˘ Ô·:(.נ (דף שנתפתתה נערה פרק בכתובות זה

.ÌÎ˙‡ È˙„ÓÏ ‰‡¯ „Ú ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰:(.ל"ז (נדרים המודר בין אין פרק

.¯Î˘· Â·¯ Â„ÓÏ˘ Ù"Ú‡ „Ú ÌÁ· È‡ ‰Ó עוד (שם), המודר בין אין פרק

כמה(כט.): עד פרק בבכורות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ ¯·„Ï ÏÈÁ˙È˘Ó ‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó" .Â

éë äðáääå ìëùä àì àåä äøåúä ãåîéì ãåñéù äùéâãî åæ äëìä

ïéáéùî ãîìì êéøöù øîàð àì éøäù äøåúä ïúåðì íãàä ìåèéá íà
à ,'ãëå ìëù øá äéäéùî åàé åðéà åìéôàå øáãì ìéçúéùî àìéàî òãå

.åéìò äòôùä äøåúì ùé åúîùð ãöîù éøä øîà÷ã
.42 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ב 13 כט, .קידושין

א 14 ה, .ואתחנן

פ"ג 15 פסחים ירושלמי

ועיין  ב. מ, קידושין ה"ז.

יג  יא, עקב .ספרי

תוספתא 16 ב. כט, קידושין

ג  פ"ו, קידושין 17.בכורות

ב  א.18.כט, מב, סוכה

תוספתא  יט. יא, עקב ספרי

ג. פ"א, לג,19חגיגה ברכה

ד.20.ד  ו, עיין 21ואתחנן

מכ"א  פ"ה .אבות

א.22 נ, ב"ב 23כתובות

א. ראה 24כא, א. כא, ב"ב

ממטי  וקא א: ל, קידושין

כו' לינוקא נדרים 25.לי'

א  א 26.לז, ל, .קידושין

פ"ד 27 נדרים ירושלמי

כן  ותרגום מקרא יכול ה"ג:

על  אבן (טורי וכו'

א.28הרמב"ם). לז, נדרים

ה.29 ד, ואתחנן

משנה קלח  כסף

רבינו  דלדעת ואפשר ממונו. בהוצאת לא אבל נתחייב גופו בטורח דדוקא מלמד
חבירו  לבן דקודם פשוט נ''ל בנו בן ובן מלמד. לו לשכור חייב בנו לבן גם
בנות  דהו''א לזרעך והודעתם למכתב ה''מ ולא בנו בן לבן וה''ה בנו בן דנקט
לבן  קודם דאין דאפשר חבירו לבן קודם בתו בן אי לי מספקא הא אבל בכלל.

אבל  באביו דנתחייב היכא אלא חבירו
לא: הכי למימר דליכא בת גבי

.'ÂÎÂ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ קמא ‚ פרק
כ''ט:): (דף ÂÓˆ‡דקידושין ‰˙‡ ÔÎÂ

.'ÂÎÂ Ì„Â˜ „ÂÓÏ˙‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·
אינה  וכן ותיבת דקידושין. פ''ק בסוף
שלא  אע''פ דה''ק ליישב ויש לי נוחה
ותדע  עצמו. את ללמד חייב אביו למדו
בכל  מצינו שהרי בכך מצווה שהוא
מפני  למעשה התלמוד קודם מקום
ומאחר  מעשה לידי מביא שהתלמוד
ללמוד: הוא חייב לעשות חייב שהוא

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לבני"ׁשּנאמר: הּׁשמּועה 9"וׁשּננּתם מּפי  - ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתלמידים 10למדּו ,ּתלמידי א ּלּו - 'ּבני' , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּנביאים" בני "וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים , .11קרּוּין  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבנֹו? ּבן  ועל  ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, ְְְְִִֵֶַַַָָָאם
חברֹו. לבן ּבנ ֹו ּובן ּבנ ֹו, לבן ּבנ ֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהק ּדים

ללּמדֹו(‚.) לבנֹו מלּמד ל ׂשּכר ואינֹו12וחּיב  , ְְְְְְְִִֵֵַַַָֹ
ּבחּנם. אּלא חבר ֹו ּבן לל ּמד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָחּיב

עצמֹו]ה [ את ללּמד חּיב - אביו לּמד ֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמי

משנה  לחם

היכן  עד בגמרא דכשאמרו משמע התירוץ ולפי ע''כ. לבד, מקרא הכא ואילו וכו'
רבינו  כתב דהרי קשה והשתא אביו אבי עד ואמרו חייב דורות כמה עד ר''ל
אלא  בנו ובן בנו נאמר ולא ללמד חייב לתלמידים דאפילו בספרי ברייתא והיא
ואמאי  קשה ועוד דספרי. אברייתא פליג דידן דבגמרא לומר ודוחק וכו' להקדים
למדו  דאמרינן דהא בגמרא תירצו לא
והא  בשכר הוא משנה מלמדו אין מקרא
ואגדות  הלכות משנה מלמדו דאמרינן
הכל  ללמדו חייב דבחנם בחנם הוא וכו'
שכתב  לקמן רבינו מדברי משמע וכן
שבכתב  תורה שיקרא עד ללמדו וחייב
ללמדו  חייב בחנם הא משמע וכו' כולה
שכתב  הטור מדברי משמע וכן הכל
כתב  ת''ת מהלכות א' בפרק רבינו לשון
וגמרא  משנה בשכר ללמדו חייב אינו
לתרץ  ונראה חייב. דבחנם דמשמע וכו'
חברתא  מיתרץ חדא קושיות תרי דהני
אדם  חייב היכן עד שכתב מה דעכ''פ
בין  קשה דאל''כ בשכר הוא וכו' ללמדו
ששאל  למתרץ וכך לבניך מושננתם ללמדו חייב נמי אחר דאפילו באחר אפילו לשאול לו היה בבנו שאל אמאי ללמדו אדם חייב דברים כמה ששאלו דסבר למקשה

ד  אביו אבי קאמר דהיכי נמי קשה דורות כמה מה עד ולכך בשכר הוא ללמדו חייב היכן עד דהך סבירי דכולהו ודאי אלא נמי אחר דאפילו לא אחר הא משמע
בשכר: ללמדו חייב נמי בנו דלבן למדנו זה ולפי בשכר ללמדו חייב הוא חייב בנו דלבן שאמר

ÂÎÂ'.ג ÌÁ· ‡Ï‡ Â¯È·Á Ô· „ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â Â„ÓÏÏ Â·Ï „ÓÏÓ ¯ÂÎ˘Ï ·ÈÈÁÂ ומשמע שכתב ליה ידע דמסברא כתב ז''ל ומהרי''ק מפורש. מצאתי לא זה
דאם  מדאורייתא או מדרבנן הוא לשכור וחייב רבינו שכתב זה אם להסתפק ויש ע''כ. בשכר, ללמדו חייב א''כ המקרא על שכר ליטול דמותר דכיון להרמב''ם ליה
הוא  ואם בשכר ללמדם חייב שהוא להודיענו בנו ובן בנו להזכיר הוצרך הא וכו' בנו בן ועל בנו על נצטוה למה א''כ לרבינו לו הוקשה מה קשה מדאורייתא הוא
מאי  קאמר היכי א''כ מדרבנן הוא שכירות ואי וכו' ולמדתם של עשה האי שנא דמאי מלמד לבניו ישכור או ללמדו ליה דכייפינן מהר''ם דכתב הא קשה מדרבנן
אמר  יהודה רב אמר כ''א) (דף יחפור לא בפ' דאמרינן מהא לרבינו לו ויצא מדרבנן דהוא לומר לי ואפשר מדרבנן. אלא אינו זה הא ולמדתם של עשה האי שנא
כלומר  אתם ולמדתם אותם ולמדתם דרוש מאי תורה לומד היה לא אב לו שאין מי תורה מלמדו היה אב לו שיש מי שבתחלה וכו' לטוב האיש אותו זכור ברם רב
ללמד  חייב התקנה דמכח דמשמע וכו' בירושלים תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו לשכור חייב אינו ללמד האב יודע אינו ואם ללמדו חייב בעצמו שהאב
שילמד  ליה כייפינן ולכך המצוה עליו מוטל הרי יודע שהוא שכיון ישכור או שילמד ליה כייפינן ללמד יודע כשהאב דה''ק ליישב אפשר מהר''ם ודברי בשכר. אותו
לא  ואעפ''כ בדוחק לומר לי נראה זה כדפרישית. מדרבנן הוא דשכירות המצוה מוטל עליו דאין כיון לשכור ליה כייפינן לא ללמד יודע אינו אם אבל ישכור או
דוקא  לבנו היינו לבנו מלמד לשכור וחייב דמ''ש רבינו דברי נפרש ואם גמלא בן דיהושע התקנה זה דאין בשכר ללמדו לו חייב בנו שבן לרבינו לו מנין ידעתי
וכפשט  מדאורייתא דהוא לומר אפשר זה ולפי דוקא דלישני ורישא בשכר ללמדו חייב דאינו בנו בן דה''ה מדויק אינו חבירו בן את ללמד חייב אינו אבל ומ''ש
גמלא  בן שיהושע י''ל גמלא בן יהושע מתקנת בבתרא מ''ש זה ולפי וכו'. בנו בן ועל בנו על נצטוה למה אמר דאמאי שהקשיתי הקושיא קשה ולא ההגהה דברי

למלך  משנה
.'ÂÎ Â· Ô·Ï Â· ÌÈ„˜‰Ï:(ולוה מלוה מהל' פ"ה המחבר הרב מ"ש ועיין מלמד. לו לשכור חייב בנו לבן גם רבינו דלדעת ואפשר מרן כתב (א"ה

מיימוניות  הגהות
[b] ללמדו יודע אינו אם ואילך גמלא בן יהושע מתקנת שמחה רבינו פסק וכן

ע"כ: בעצמו,

עוז  מגדל
.‰¯Â˙ „ÂÓÏÈ ÍÎ ¯Á‡Â „Ú 'ÂÎÂ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ דף) דקדושין פ"ק הכל

כ"ט):

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
øéúîäå øñåàä íé÷éãöä éâåñ éðùì יגúéáã íé÷éãöä âåñ ìò æîøîå

îùììä úéáãå éà יד.
.135 ãåîò å"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

¯ÈÎÈ˘Î ÂÓˆÚ ˙‡ „ÓÏÏ ·ÈÁ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ" .‰
."'ÂÎ ¯Ó‡˘

ìéãâéùë àìå "øéëéùë" àåä ïè÷ä áåéçù åðåùìá ÷åéãî טוáúë
"÷ãö çîö"ä טזêéøöå ."àúééøåàãî áåéç ùé ïè÷ä ìò íâ àîù"

'îâä ïåùìáå ïè÷ ìò áåéç êééù úåéäì ìåëé êéà ïéáäì יזàáåéç"
."('éîúá) é÷ãøãì

äåöî ìò äåöî äøåúä øùàëù íéðéðò äîëá åðéöî :äæá øåàéáäå
ù úîééåñîïéòî äìåòôä íâ úìá÷î ,úîã÷åî äìåòôá éåìú äîåé÷

äìåòôä ìò äøåúä äúåéö åìéàë äîöò äåöîä ìù øãâå úåáéùç
.äåöîä íò ãçéá

à"ø úòãì äåöî éøéùëî êøã ìò יחåîë ÷åéãá úáùä úà íéçåãù
éîìùåøéá àáåä á"åéëå .äîöò äìéîä יטáìåì úéùò ,äëåñ úéðá ìòù

úåùòì åðååéöå åéúåöîá åðùãé÷ øùà" úåöîä úëøá íéëøáî á"åéëå
ãåòå ,"áìåì úåùòì ,äëåñ כ.

íâ úëùîð äåöîäù äøåú ãåîìúá íâ åðéöî äæ ïéòîà ìòåì
ãåîìì åì à"àù éî" ú"ú úåëìäáù ïéãë äøåú ãåîéìá íéòééñîä
íéòåãéå ."åîöòá ãîåì åìéàë åì áùçúå íéãîåìä íéøçàì ÷éôñé 'åë

ï"øä éøáã כאäðéàù óàù 'éáøå 'éøô úåöîá äùàä òåéñ ïéðòá

äì ùé î"î" 'éáøå 'éøôá úáééåçîäåöîìòáì úòééñî àéäù éðôî
."'éúåöî íéé÷ì

íðéà äåöîá íéòééñîä åà äåöîä éøùëîù éøä ì"ðä ìëá íðîà
àìå äãìåää àéä 'éáøå äéøô úåöî éøäù äîöò äåöîäî ÷ìç
äéðáä ïéà áìåì úéùòå äëåñ úéðá íâ êëå äåöîá äùàä óåúéù

à ïîöòì äåöî äéùòäå.äåöîä úà úåîøåâä ïäù àì
êåðéç úåöî íéé÷ì åéáàì òééñî ïè÷äù øáåãî ïéà ,êåðéçá ë"àùî

ààìåîöò àåäùàéìîîå êåðéç úåöî áàä íéé÷î åáå åëðçì ùéù äæ
àø÷ð ïëìå êðçúîä ïè÷ä éãé ìò úéùòð äúåîéìùá êåðéçä úìåòô

.øáãá áééåçî ïè÷ä
ééáà éøáãá åðéöî àúééøåàã äåöîá øáãì àîâåã כבäçîù áåéçá

àùå "äçîùî äìòá äùà" ìâøá'ñåúä íù åì כגåäæéà äâéâç úëñîá
úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëé åðéàù ìë ('éàøî øåèôù) ïè÷

àåùå ,úéáä øäì íéìùåøéîàøîâä úì כד"'ééúà ïàî àëä ãò"
òîùî ,"('åëå 'éúúééà) äçîùá 'éîéà àáçééîã" àëä ãò úöøúîå
äçîùî äìòá ú"ø ùøôîå .äçîù éîìù íåùî úåìòì ä÷å÷æù
'éîà äáééçîã äâéâçá øîà÷ã àäå 'åëå 'éìò àìå äìòá ìò áåéçäù
áåéç ïéàù íâäù 'ñåúä úòã úçëåîå ."àéä íåùî àìå äìòá íåùî
ìá÷î äìòá ìò äæ áåéç åðùéù ïåéëî äîöò ãöî äùàä ìò äçîù
úùîúùî 'îâäù êë éãë ãò äåöî ìù øãâ äìù äçîùä áåéç íâ

."äçîùá . . àáééçîã" ïåùìá
.233 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ז.9 ו, ספרי 10ואתחנן

שם. ג.11.ואתחנן ב, מ"ב

ועיין 12 יד. צו תנחומא

א. כא, ב"ב א. טז, ביצה

פי"ט. תדא"ר

הפרדס  מקורות
.âé.íù è"åéú.ãéïééòå

äðùî éøãñ äùù ìò ïøãä
'á ÷ìç ç"îùú íçðî úøåú

.åôåñá.åèòãîä øôñá
(ã"ëùú íéìùåøé) í"áîøì
éðôìù ãøôñ ñåôãî àáåä

."ìéãâéùë" áðø.æèY ã"ñô
í"áîøä ìò íéùåãéç

.åúìçúá.æé,æ"è÷ íéçñô
.à.çé.à ,ì÷ úáù

.èéä è"ô úåëøá.â".ëïëå
íãä úëìåä úåöîá àåä
äèéçùë äåöî äðéàù óàù
äøåúá úåùøåîä ä÷éøæå
úìñåô äáùçî" íå÷î ìëî

."äá.àë.ïéùåãé÷ã á"ôø
.áë,ãì ïéùåãé÷ .á"ò 'å ä"ø
.á.âë.äùà ä"ã íù ä"ø

.ãë.à 'å äâéâç



קלט  משנה  כסף

.'ÂÎÂ Ô· ÂÏ ˘ÈÂ „ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯ ‰È‰ ללמוד „ הוא ת''ר כ''ט) (דף דקדושין פ''ק
בנו  בידו מתקיים למודו בנו אם אומר יהודה ר' לבנו קודם הוא ללמוד ובנו

כי קוד  דאביי לקמיה אבוה שדריה יעקב בר אחא דרב בריה יעקב דר' הא כי מו
ואיזיל  את תיב מינך עדיפנא אנא ליה אמר שמעתתיה מחדדן דלא חזייה אתא
אחד  בשצריך עסקינן דהכא כלומר אנא
ופסק  שניהם. מזונות אחר לטרוח מהם
אחא  רב עבד דהא יהודה כר' רבינו
לאו  אי לו בנו והקדים כוותיה עובדא
וטעמא  שמעתתיה. מחדדן דלא דחזא
דהלכה  דס''ל משום אי כוותיה דעבד
לפרש  אלא בא דלא דס''ל או כמותו
שבנו  ואע''פ רבינו וכתב ת''ק. דברי
נימא  דלא היכי כי הוא יבטל לא קודם
וליפטר  הלומד בנו לפרנס עוסק הרי
דתרי  כיון דלא קמ''ל לגמרי מת''ת איהו

נינהו: מצוות
.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ Ì„‡ „ÂÓÏÈ ÌÏÂÚÏ ‰

שם: ברייתא
‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó Â

.'ÂÎÂ סוכה) הגזול לולב סוף ברייתא
ÂÎÂ'.מ''ג): ˘˘ Ô· ‰È‰È˘ „Ú ˘''ÓÂ

שאח''ז: בפרק יתבאר
.'ÂÎÂ ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ê פ''ק)

ומשמע  ל''ז] דף דנדרים [פ''ד דקדושין)
אפילו  ללמדו חייב אין ואילך דמכאן לי

˙Â¯‰בחנם: „ÂÓÏÏ Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ׁשּנאמר:13ּכׁשּיּכיר  ּוׁשמרּתם , אתם, "ּולמדּתם  ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מקֹום,14לעׂשֹותם" ּבכל מֹוצא  אּתה  וכן  . ְְֲֵֵַַָָָָ

מביא  ׁשה ּתלמּוד מּפני  לּמעׂשה, קֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּתלמּוד 
ּתלמ ּוד  לידי מביא הּמעׂשה  ואין מע ׂשה, .15לידי  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

ללמד .„ הּוא ּתֹורה,היה  ללמד ּבן לֹו וי ׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ
מה  ּומׂשּכיל  נבֹון  ּבנ ֹו היה ואם לבנ ֹו. ק ֹודם  ְְְְִִִֵַַָָָהּוא

מּמּנּו, יֹותר  ּפי[c]ּׁשּילמד  על ואף קֹודם ; ּבנ ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַ
עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם  - הּוא יּבטל לא  קֹודם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּבנֹו

עצמֹו את  ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את  .16ללּמד  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֻ

אּׁשה ‰. יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִַַַָָָָָָָלע ֹולם 
ללמד. ּפנ ּויה ּדעּתֹו אין  ּתח ּלה, א ּׁשה נׂשא ׁשאם -ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו , מת ּגּבר  יצר ֹו היה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

ּתֹורה  ילמד ּכ ואחר  אּׁשה , יּׂשא - ּפנ ּוי .17ל ּבֹו ְְִִִִַַַָָָָָ

.Â] ּתֹורה ]ו ללּמדֹו אביו מתחיל ?18מאימתי  ְְְִִֵֵַַַָָָ
לנּו צּוה "ּתֹורה  מלּמד ֹו: לדּבר , מ ּפרׁשת 19מׁשה"מּׁשּיתחיל ראׁשֹון  ּופסּוק , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּפסּוקים 20"ׁשמע" ּפס ּוקים מעט מעט מלּמד ֹו ּכ ואחר  ׁשׁש21; ּבן  ׁשּיהיה עד  ,22 ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשבע  ּבן  ה ּתינֹוק ֹות 23אֹו מלּמד  אצל מֹוליכֹו ּבריֹו, ה ּמדינה Ê..24לפי  מנהג היה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׂשכר, הּתינֹוק ֹות מלּמד  ׂשכ [d]ל ּקח לֹו ׁשּיקרא 25רֹונ ֹותן  עד  ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכּלּה ׁשּבכתב  .26ּתֹורה ְִֶַָָֻ

ּבׂשכר  לל ּמד מּתר ּבׂשכר , ׁשּבכתב ּתֹורה  ללּמד  ׁשּנהגּו אבל27מקֹום .[e] ּתֹורה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבׂשכר  ללּמדּה אסּור ּפה, אתכם"28ׁשּבעל לּמדּתי "ראה  ׁשּנאמר : אני29, מה - ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

משנה  לחם

דעד  דקדושין בפ''ק הגמרא דברי דמכח קשה ומ''מ כן. הכתוב פשט שאין פי'
בשכר  התם כרחין דעל בשכר ללמדו חייב בנו דלבן משמע ללמד חייב היכן

וע  כדפירשנו. שם קמיירי אמר איך בשכר ללמדו חייב בנו בן דאם קשה וד
ומאי  בנותיכם דה''ה דלמא בנותיכם ולא בניכם בניכם נאמר למה א''כ בברייתא

ולא  בשכר דלבניכם לומר בניכם דקאמר
חייב  בנו עיקר נראה לכך בשכר. לאחר
כדפרישית  מדרבנן והוא בשכר ללמדו
כיון  בנו לבן דה''ה לרבינו ליה ומשמע
א''נ  בניך ובני בניך בקרא דהוזכר
בנו  בן ועל בנו על חייב דמדאורייתא
ר''ל  וכו' נצטוה למה א''כ שאמר ומה
בלבד  בנו בן אלא להזכיר לו היה דלא
דכ''ש  ידענא ואנא בשכר דחייב לומר

בנו:
ÂÎ'.ה ‰¯Â˙ Ì„‡ „ÂÓÏÈ ÌÏÂÚÏ שם

שמואל  אמר יהודה רב אמר בגמרא
אדם  ילמוד ואח''כ אשה נושא הלכה
בצוארו  רחיים אמר יוחנן ר' כו' תורה
הא  פליגי ולא בתורה ויעסוק אדם של
רבינו  כתב לא וכאן ע''כ. להו, והא לן
שר''ל  להו והא לן הא של זה חילוק
ישא  אשה לישא ויוכל טרוד אינו שאם
ט''ו  ובפרק תורה. ילמוד ואח''כ אשה
בפירוש  הדבר ביאר אישות מהלכות
רמז  וכבר שם שכתב מה על סמך וכאן
פנויה  דעתו אין באומרו כאן הדבר
ישא  פנויה דעתו דאם משמע ללמוד
דיצרו  הא ביאר כאן גם תחלה אשה
שכתב  כמו ברמז אמרו ושם עליו מתגבר
במ''ש  א' סימן אה''ע בטור ז''ל מהרי''ק
ארישא  דקאי וכו' יצרו יהא שלא והוא
כאן  שביארו שמאחר וכנראה דלישניה

סגי: ובהא שם רמזו
˙Â¯‰ו Â„ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó

.'ÂÎÂ דף) הגזול לולב פרק סוף שם
חמש  דבן מהא הקשו ובתוס' מ''ב)
דאמר  דהא תירץ וההגהה וכו'. למקרא
וזה  אביו לחנכו היינו למקרא חמש בן
כדברי  שאם הביאו שלא רבינו דעת נ''ל

ו' כבן אותו מכניסין בגמרא אמרו שכך למלמד להכניסו דוקא אלא זה נאמר דלא סבור דהוא משום אלא להביאו לו היה בריא גווני תרי דאיכא שתירצו התוספות
נכון: לי נראה זה וגם ת''ת בהלכות אחר בענין תירץ ז''ל ומהרי''ק שש. עד מעט מעט מלמדו דאביו כתב דכבר משום להזכירו הוצרך לא וכו'

ÂÎÂ'.ז ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰ שיקרא עד בשכר ללמדו וחייב שרי לא המדרש על אגרא למשקל דנהיגי באתרא דאפילו אמרו ל''ז) (דף המודר בין אין פרק בנדרים
ללמ  חייב שעתא ליה דחיקא דלא אפשר אם בשכר דאפילו לומר הרמ''ה והוסיף כדפרישית ללמדו חייב דבחנם ונראה וכו'. כולה שבכתב הטור תורה וכתבו הכל דו

מלמדו  אין מקרא דמלמדו מברייתא דן בן כזבולון דאמר לשמואל ל') (דף דקדושין בפ''ק הקשו מאי כן דאם רבינו על לי ותימה רמ''ה]. [סי' א' סימן ת''ת בהלכות
כזבולון  ואמר דחק ולמה שעתא ליה דחיקא דלא לגברא הוא שמואל דאמר דמאי נימא א''כ שעתא ליה דדחיקא ברייתא ההיא מתוקמא ע''כ דלדידיה כיון משנה

מיימוניות  הגהות
[c] יעקב בר אחא כדרבי קודם בנו וממולא זריז בנו היה אם אומר יהודה ר'

ע"כ: כו', דאביי לקמיה אבוה דשדריה
[d] פיסוק שכר דאמר למאן ואיכא שימור שכר דאמר למאן איכא התם פליגי

דקסבר  טעמים פיסוק שכר אמר לא מ"ט שימור שכר דאמר למאן ופריך טעמים
פיסוק  שכר דלמ"ד מכלל מסיני למשה ניתן פירוש דאורייתא טעמים פיסוק שכר
מדקדק  מכאן מהן. שכר ליקח מותר להכי מסיני למשה ניתן לא קסבר טעמים
בין  אין פ' ובירושלמי ממנו. שכר ליקח מותר סופרים חידושי דכל שמחה רבינו
בחנם  מלמדים אתם ואי בחנם מלמדים אתם ומשפטים חקים גרסינן המודר

ע"כ: ותרגום, מקרא
אבל  שעתא ליה דדחיקא ליה אפשר דלא היכא ה"מ הרמ"ה כתב הטור [לשון *

ואגדות]: הלכות ותלמוד משנה לאגמורי חייב ליה אפשר אם
[e] הלכות מלמדי דכתובות בתרא בפרק כדמשמע ליקח מותר בטלה שכר אבל

פרק  בירושלמי משמע וכן הלשכה מתרומת שכרן נוטלין קמיצה והלכות שחיטה
המודר: בין אין

כלל]: מתבטל אינו אפילו שרי להתפרנס במה לו אין אם הרא"ש [כתב *

עוז  מגדל
.ËÚÓ ËÚÓ „Ú ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó במסכ הגזול לולב פרק סוכה:סוף ˘È‰‡ת „Ú

.˙Â˜ÂÈ˙ „Ú 'ÂÎ Ú·˘ Ô· Â‡ ˘˘ Ô·:(.נ (דף שנתפתתה נערה פרק בכתובות זה

.ÌÎ˙‡ È˙„ÓÏ ‰‡¯ „Ú ‰È„Ó‰ ‚‰Ó ‰È‰:(.ל"ז (נדרים המודר בין אין פרק

.¯Î˘· Â·¯ Â„ÓÏ˘ Ù"Ú‡ „Ú ÌÁ· È‡ ‰Ó עוד (שם), המודר בין אין פרק

כמה(כט.): עד פרק בבכורות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ ¯·„Ï ÏÈÁ˙È˘Ó ‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó" .Â

éë äðáääå ìëùä àì àåä äøåúä ãåîéì ãåñéù äùéâãî åæ äëìä

ïéáéùî ãîìì êéøöù øîàð àì éøäù äøåúä ïúåðì íãàä ìåèéá íà
à ,'ãëå ìëù øá äéäéùî åàé åðéà åìéôàå øáãì ìéçúéùî àìéàî òãå

.åéìò äòôùä äøåúì ùé åúîùð ãöîù éøä øîà÷ã
.42 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ב 13 כט, .קידושין

א 14 ה, .ואתחנן

פ"ג 15 פסחים ירושלמי

ועיין  ב. מ, קידושין ה"ז.

יג  יא, עקב .ספרי

תוספתא 16 ב. כט, קידושין

ג  פ"ו, קידושין 17.בכורות

ב  א.18.כט, מב, סוכה

תוספתא  יט. יא, עקב ספרי

ג. פ"א, לג,19חגיגה ברכה

ד.20.ד  ו, עיין 21ואתחנן

מכ"א  פ"ה .אבות

א.22 נ, ב"ב 23כתובות

א. ראה 24כא, א. כא, ב"ב

ממטי  וקא א: ל, קידושין

כו' לינוקא נדרים 25.לי'

א  א 26.לז, ל, .קידושין

פ"ד 27 נדרים ירושלמי

כן  ותרגום מקרא יכול ה"ג:

על  אבן (טורי וכו'

א.28הרמב"ם). לז, נדרים

ה.29 ד, ואתחנן

משנה קלח  כסף

רבינו  דלדעת ואפשר ממונו. בהוצאת לא אבל נתחייב גופו בטורח דדוקא מלמד
חבירו  לבן דקודם פשוט נ''ל בנו בן ובן מלמד. לו לשכור חייב בנו לבן גם
בנות  דהו''א לזרעך והודעתם למכתב ה''מ ולא בנו בן לבן וה''ה בנו בן דנקט
לבן  קודם דאין דאפשר חבירו לבן קודם בתו בן אי לי מספקא הא אבל בכלל.

אבל  באביו דנתחייב היכא אלא חבירו
לא: הכי למימר דליכא בת גבי

.'ÂÎÂ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ קמא ‚ פרק
כ''ט:): (דף ÂÓˆ‡דקידושין ‰˙‡ ÔÎÂ

.'ÂÎÂ Ì„Â˜ „ÂÓÏ˙‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·
אינה  וכן ותיבת דקידושין. פ''ק בסוף
שלא  אע''פ דה''ק ליישב ויש לי נוחה
ותדע  עצמו. את ללמד חייב אביו למדו
בכל  מצינו שהרי בכך מצווה שהוא
מפני  למעשה התלמוד קודם מקום
ומאחר  מעשה לידי מביא שהתלמוד
ללמוד: הוא חייב לעשות חייב שהוא

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לבני"ׁשּנאמר: הּׁשמּועה 9"וׁשּננּתם מּפי  - ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתלמידים 10למדּו ,ּתלמידי א ּלּו - 'ּבני' , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּנביאים" בני "וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים , .11קרּוּין  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבנֹו? ּבן  ועל  ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, ְְְְִִֵֶַַַָָָאם
חברֹו. לבן ּבנ ֹו ּובן ּבנ ֹו, לבן ּבנ ֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהק ּדים

ללּמדֹו(‚.) לבנֹו מלּמד ל ׂשּכר ואינֹו12וחּיב  , ְְְְְְְִִֵֵַַַָֹ
ּבחּנם. אּלא חבר ֹו ּבן לל ּמד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָחּיב

עצמֹו]ה [ את ללּמד חּיב - אביו לּמד ֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמי

משנה  לחם

היכן  עד בגמרא דכשאמרו משמע התירוץ ולפי ע''כ. לבד, מקרא הכא ואילו וכו'
רבינו  כתב דהרי קשה והשתא אביו אבי עד ואמרו חייב דורות כמה עד ר''ל
אלא  בנו ובן בנו נאמר ולא ללמד חייב לתלמידים דאפילו בספרי ברייתא והיא
ואמאי  קשה ועוד דספרי. אברייתא פליג דידן דבגמרא לומר ודוחק וכו' להקדים
למדו  דאמרינן דהא בגמרא תירצו לא
והא  בשכר הוא משנה מלמדו אין מקרא
ואגדות  הלכות משנה מלמדו דאמרינן
הכל  ללמדו חייב דבחנם בחנם הוא וכו'
שכתב  לקמן רבינו מדברי משמע וכן
שבכתב  תורה שיקרא עד ללמדו וחייב
ללמדו  חייב בחנם הא משמע וכו' כולה
שכתב  הטור מדברי משמע וכן הכל
כתב  ת''ת מהלכות א' בפרק רבינו לשון
וגמרא  משנה בשכר ללמדו חייב אינו
לתרץ  ונראה חייב. דבחנם דמשמע וכו'
חברתא  מיתרץ חדא קושיות תרי דהני
אדם  חייב היכן עד שכתב מה דעכ''פ
בין  קשה דאל''כ בשכר הוא וכו' ללמדו
ששאל  למתרץ וכך לבניך מושננתם ללמדו חייב נמי אחר דאפילו באחר אפילו לשאול לו היה בבנו שאל אמאי ללמדו אדם חייב דברים כמה ששאלו דסבר למקשה

ד  אביו אבי קאמר דהיכי נמי קשה דורות כמה מה עד ולכך בשכר הוא ללמדו חייב היכן עד דהך סבירי דכולהו ודאי אלא נמי אחר דאפילו לא אחר הא משמע
בשכר: ללמדו חייב נמי בנו דלבן למדנו זה ולפי בשכר ללמדו חייב הוא חייב בנו דלבן שאמר

ÂÎÂ'.ג ÌÁ· ‡Ï‡ Â¯È·Á Ô· „ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â Â„ÓÏÏ Â·Ï „ÓÏÓ ¯ÂÎ˘Ï ·ÈÈÁÂ ומשמע שכתב ליה ידע דמסברא כתב ז''ל ומהרי''ק מפורש. מצאתי לא זה
דאם  מדאורייתא או מדרבנן הוא לשכור וחייב רבינו שכתב זה אם להסתפק ויש ע''כ. בשכר, ללמדו חייב א''כ המקרא על שכר ליטול דמותר דכיון להרמב''ם ליה
הוא  ואם בשכר ללמדם חייב שהוא להודיענו בנו ובן בנו להזכיר הוצרך הא וכו' בנו בן ועל בנו על נצטוה למה א''כ לרבינו לו הוקשה מה קשה מדאורייתא הוא
מאי  קאמר היכי א''כ מדרבנן הוא שכירות ואי וכו' ולמדתם של עשה האי שנא דמאי מלמד לבניו ישכור או ללמדו ליה דכייפינן מהר''ם דכתב הא קשה מדרבנן
אמר  יהודה רב אמר כ''א) (דף יחפור לא בפ' דאמרינן מהא לרבינו לו ויצא מדרבנן דהוא לומר לי ואפשר מדרבנן. אלא אינו זה הא ולמדתם של עשה האי שנא
כלומר  אתם ולמדתם אותם ולמדתם דרוש מאי תורה לומד היה לא אב לו שאין מי תורה מלמדו היה אב לו שיש מי שבתחלה וכו' לטוב האיש אותו זכור ברם רב
ללמד  חייב התקנה דמכח דמשמע וכו' בירושלים תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו לשכור חייב אינו ללמד האב יודע אינו ואם ללמדו חייב בעצמו שהאב
שילמד  ליה כייפינן ולכך המצוה עליו מוטל הרי יודע שהוא שכיון ישכור או שילמד ליה כייפינן ללמד יודע כשהאב דה''ק ליישב אפשר מהר''ם ודברי בשכר. אותו
לא  ואעפ''כ בדוחק לומר לי נראה זה כדפרישית. מדרבנן הוא דשכירות המצוה מוטל עליו דאין כיון לשכור ליה כייפינן לא ללמד יודע אינו אם אבל ישכור או
דוקא  לבנו היינו לבנו מלמד לשכור וחייב דמ''ש רבינו דברי נפרש ואם גמלא בן דיהושע התקנה זה דאין בשכר ללמדו לו חייב בנו שבן לרבינו לו מנין ידעתי
וכפשט  מדאורייתא דהוא לומר אפשר זה ולפי דוקא דלישני ורישא בשכר ללמדו חייב דאינו בנו בן דה''ה מדויק אינו חבירו בן את ללמד חייב אינו אבל ומ''ש
גמלא  בן שיהושע י''ל גמלא בן יהושע מתקנת בבתרא מ''ש זה ולפי וכו'. בנו בן ועל בנו על נצטוה למה אמר דאמאי שהקשיתי הקושיא קשה ולא ההגהה דברי

למלך  משנה
.'ÂÎ Â· Ô·Ï Â· ÌÈ„˜‰Ï:(ולוה מלוה מהל' פ"ה המחבר הרב מ"ש ועיין מלמד. לו לשכור חייב בנו לבן גם רבינו דלדעת ואפשר מרן כתב (א"ה

מיימוניות  הגהות
[b] ללמדו יודע אינו אם ואילך גמלא בן יהושע מתקנת שמחה רבינו פסק וכן

ע"כ: בעצמו,

עוז  מגדל
.‰¯Â˙ „ÂÓÏÈ ÍÎ ¯Á‡Â „Ú 'ÂÎÂ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ דף) דקדושין פ"ק הכל

כ"ט):

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
øéúîäå øñåàä íé÷éãöä éâåñ éðùì יגúéáã íé÷éãöä âåñ ìò æîøîå

îùììä úéáãå éà יד.
.135 ãåîò å"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

¯ÈÎÈ˘Î ÂÓˆÚ ˙‡ „ÓÏÏ ·ÈÁ ÂÈ·‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓ" .‰
."'ÂÎ ¯Ó‡˘

ìéãâéùë àìå "øéëéùë" àåä ïè÷ä áåéçù åðåùìá ÷åéãî טוáúë
"÷ãö çîö"ä טזêéøöå ."àúééøåàãî áåéç ùé ïè÷ä ìò íâ àîù"

'îâä ïåùìáå ïè÷ ìò áåéç êééù úåéäì ìåëé êéà ïéáäì יזàáåéç"
."('éîúá) é÷ãøãì

äåöî ìò äåöî äøåúä øùàëù íéðéðò äîëá åðéöî :äæá øåàéáäå
ù úîééåñîïéòî äìåòôä íâ úìá÷î ,úîã÷åî äìåòôá éåìú äîåé÷

äìåòôä ìò äøåúä äúåéö åìéàë äîöò äåöîä ìù øãâå úåáéùç
.äåöîä íò ãçéá

à"ø úòãì äåöî éøéùëî êøã ìò יחåîë ÷åéãá úáùä úà íéçåãù
éîìùåøéá àáåä á"åéëå .äîöò äìéîä יטáìåì úéùò ,äëåñ úéðá ìòù

úåùòì åðååéöå åéúåöîá åðùãé÷ øùà" úåöîä úëøá íéëøáî á"åéëå
ãåòå ,"áìåì úåùòì ,äëåñ כ.

íâ úëùîð äåöîäù äøåú ãåîìúá íâ åðéöî äæ ïéòîà ìòåì
ãåîìì åì à"àù éî" ú"ú úåëìäáù ïéãë äøåú ãåîéìá íéòééñîä
íéòåãéå ."åîöòá ãîåì åìéàë åì áùçúå íéãîåìä íéøçàì ÷éôñé 'åë

ï"øä éøáã כאäðéàù óàù 'éáøå 'éøô úåöîá äùàä òåéñ ïéðòá

äì ùé î"î" 'éáøå 'éøôá úáééåçîäåöîìòáì úòééñî àéäù éðôî
."'éúåöî íéé÷ì

íðéà äåöîá íéòééñîä åà äåöîä éøùëîù éøä ì"ðä ìëá íðîà
àìå äãìåää àéä 'éáøå äéøô úåöî éøäù äîöò äåöîäî ÷ìç
äéðáä ïéà áìåì úéùòå äëåñ úéðá íâ êëå äåöîá äùàä óåúéù

à ïîöòì äåöî äéùòäå.äåöîä úà úåîøåâä ïäù àì
êåðéç úåöî íéé÷ì åéáàì òééñî ïè÷äù øáåãî ïéà ,êåðéçá ë"àùî

ààìåîöò àåäùàéìîîå êåðéç úåöî áàä íéé÷î åáå åëðçì ùéù äæ
àø÷ð ïëìå êðçúîä ïè÷ä éãé ìò úéùòð äúåîéìùá êåðéçä úìåòô

.øáãá áééåçî ïè÷ä
ééáà éøáãá åðéöî àúééøåàã äåöîá øáãì àîâåã כבäçîù áåéçá

àùå "äçîùî äìòá äùà" ìâøá'ñåúä íù åì כגåäæéà äâéâç úëñîá
úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëé åðéàù ìë ('éàøî øåèôù) ïè÷

àåùå ,úéáä øäì íéìùåøéîàøîâä úì כד"'ééúà ïàî àëä ãò"
òîùî ,"('åëå 'éúúééà) äçîùá 'éîéà àáçééîã" àëä ãò úöøúîå
äçîùî äìòá ú"ø ùøôîå .äçîù éîìù íåùî úåìòì ä÷å÷æù
'éîà äáééçîã äâéâçá øîà÷ã àäå 'åëå 'éìò àìå äìòá ìò áåéçäù
áåéç ïéàù íâäù 'ñåúä úòã úçëåîå ."àéä íåùî àìå äìòá íåùî
ìá÷î äìòá ìò äæ áåéç åðùéù ïåéëî äîöò ãöî äùàä ìò äçîù
úùîúùî 'îâäù êë éãë ãò äåöî ìù øãâ äìù äçîùä áåéç íâ

."äçîùá . . àáééçîã" ïåùìá
.233 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ז.9 ו, ספרי 10ואתחנן

שם. ג.11.ואתחנן ב, מ"ב

ועיין 12 יד. צו תנחומא

א. כא, ב"ב א. טז, ביצה

פי"ט. תדא"ר

הפרדס  מקורות
.âé.íù è"åéú.ãéïééòå

äðùî éøãñ äùù ìò ïøãä
'á ÷ìç ç"îùú íçðî úøåú

.åôåñá.åèòãîä øôñá
(ã"ëùú íéìùåøé) í"áîøì
éðôìù ãøôñ ñåôãî àáåä

."ìéãâéùë" áðø.æèY ã"ñô
í"áîøä ìò íéùåãéç

.åúìçúá.æé,æ"è÷ íéçñô
.à.çé.à ,ì÷ úáù

.èéä è"ô úåëøá.â".ëïëå
íãä úëìåä úåöîá àåä
äèéçùë äåöî äðéàù óàù
äøåúá úåùøåîä ä÷éøæå
úìñåô äáùçî" íå÷î ìëî

."äá.àë.ïéùåãé÷ã á"ôø
.áë,ãì ïéùåãé÷ .á"ò 'å ä"ø
.á.âë.äùà ä"ã íù ä"ø

.ãë.à 'å äâéâç



קמא  משנה  כסף

‚È.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ˘ דאהא ‰‡˘‰ כ''א) (סוטה נוטל היה בפ' משמע כן
הא  תורה זכות אילימא דמאי זכות בגמרא ואמרינן לה תולה זכות יש אם דתנן
חנינא  רבי כדאמר ועושה כמצווה גדול שכרה אין שכן וכיון כלומר מצווה אינה
טעמא  דהיינו התוספות וכתבו ל''א). (דף דקדושין ובפ''ק ג') (דף ע''ז בריש
ולקיים  יצרו לבטל תמיד דואג שהמצווה

בוראו: ˘Î¯מצות ‰Ï ˘È˘ Ù''Ú‡Â
.'ÂÎÂ ÌÈÓÎÁ ÂÂˆ נוטל היה פרק סוטה

ופסק  אליעזר ורבי עזאי דבן פלוגתא
˘·Ù''Úכר''א: ‰¯Â˙· ‡''„· ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ בהפך רבינו בשם כתב הטור

לו  נזדמנה משובשת שנוסחא ונראה
עיקר: דידן ונוסחא רבינו בדברי

.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙ È„ÓÏÓ ÔÈ·È˘ÂÓ ‡
התקין  כ''א) (דף יחפור לא פ' בתרא
מלמדי  מושיבין שיהיו גמלא בן יהושע

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּובּתֹורה  ּבּיֹום, ׁשעֹות  ׁשלׁש ּבּמלאכה עֹוסק  ְְִֵֶַַַָָָָָֹיהיה 
ּבּתֹורה [g]ּתׁשע. מהן  ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע  אֹותן  ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשל ׁש ְְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכתב;
מּדבר . ּדבר להבין  ּבדעּתֹו מתּבֹונן  - ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹּוב ׁשלׁש

הן ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל  קּבלה, ּופר ּוׁשן,54ודברי  ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּנקראין והענינ ֹות ּפה ; ׁשּבעל  ּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבכלל

הּתלמ ּוד  ּבכלל  .55'ּפר ּדס', ְְְִֵַַַַ
ולא  ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתח ּלת אמּורים ? ּדברים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּמה

ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב , ּתֹורה ללמד  צרי ּפה [h]יהא  ׁשּבעל  יקרא 56ּבּתֹורה - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשמּועה, ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מז ּמנים מּדברי]ח [ּבעּתים ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

ימיו57ּתֹורה  ּכל  ויפנה ּדע ּתֹו, וי ּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, אּׁשה È‚..58לּתלמּוד  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
נצטּוית  ׁשּלא  מּפני  האיׁש, ּכׂשכר אינֹו אבל ׂשכר; ל ּה יׁש ּתֹורה, וכל 59ׁשּלמדה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּפחֹות  אּלא ׁשעׂשה  המצּוה ּכׂשכר  ׂשכרֹו אין עליו, מצּוה ׁשאינ ֹו ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּתֹורה 60מּמּנּו ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צ ּוּו ׂשכר , לּה ׁשּיׁש ּפי  על אף  .61; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לדברי ּתֹורה  ּדברי  מֹוציאין והן להתלּמד , מכּונת ּדע ּתן  אין הּנׁשים  ׁשרב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפני 
ּדעּתן. ענ ּיּות  לפי ְְֲֲִִַַָהבאי

ּכא ּלּו]ט [ ּתֹורה, ּבּתֹו את המל ּמד 'ּכל חכמים: ּתפלּות'אמרּו ׁשּבעל 62לּמדּה ּבתֹורה אמ ּורים? ּדברים  ּבּמה . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּתפל ּות  ּכמלּמד ּה אינ ֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ּתֹורה אבל .63ּפה . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

á ÷øt¤¤ יא  31שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

.‡ופל  ּפל ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל  ּתינֹוקֹות  מלּמדי ּבית 1מֹוׁשיבין ׁשל ּתינ ֹוקֹות ּבּה ׁשאין  עיר וכל  . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יג ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ˘ במשנה ‡˘‰ שם אמרו כא) (דף נוטל היה פרק סוטה
הא  דתורה זכות אילימא בגמרא שם ואמרו וכו' לה תולה היתה זכות לה יש אם
את  המלמד כל שם אמרו עוד האיש. כשכר שכר לה ואין ועושה מצווה אינה

כאיל  פירש ז''ל (ורש''י תפלות מלמדה כאלו תורה זנות בתו למדה והקשו ו (
כאילו  אימא אלא ס''ד תפלות בגמרא
טעמא  מאי אבהו רבי אמר וכו' למדה
שכנתי  חכמה אני דכתיב אליעזר דרבי
נכנסה  באדם חכמה שנכנסה כיון ערמה
שהאשה  רש''י ופירש ערמומית. עמו
ועושה  ערמומית מבינה היא מתוכה
מפרש  ורבינו בהצנע. זנות) (של דברים
פירש  וכן ומשלים הבל דברי תפלות
מפני  כאן שכתב כמו המשנה בפירוש
כו' מכוונת דעתן אין הנשים שרוב
בכה''ג  אבהו דר' מימרא מפרש ולדידיה
בו  נכנסה חכמה באדם שנכנסה דכיון
נכנסת  כשהיא דוקא כלומר ערמומית
כשהיא  אבל ערמומית בו נכנס באדם
הבל  לדברי מוציאה היא באשה נכנסת
חכמה  אני וז''ש שטות. עמה ונכנסת
לי  יש אם איש שאני דאני ערמה שכנתי
לא. באשה אבל ערמה שכנתי אז חכמה
נ''ל  וזה אחר בענין בדוחק לפרש ויש

נכון:
ÂÎÂ'.א ˙Â˜ÂÈ˙ ‰· ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ ÏÎÂ

חרם  לשון מחרימין ופי' בכ''מ). (עיין
אבל  העיר. לאנשי שמחרימין ונידוי
מלשון  אלא כן פירש לא ז''ל רש''י

ושממה: חרבה

מיימוניות  הגהות
[g] ימים ושני במקרא ימים שני שיעסוק פירש רש"י אבל ליומי, קאמינא כי

נקרא  בבלי דתלמוד תם רבינו ופירש שבוע כל וכן בתלמוד ושנים במשנה
במשנה  בלולה במקרא בלולה בבל בסנהדרין כדאמרינן  ותלמוד משנה מקרא
וכתב  בבלי בתלמוד יעסוק אלא יותר להשליש צריך אדם ואין בתלמוד בלולה
מדות, די"ג וברייתא מקומן ואיזהו קרבנות פ' לקרות נוהגים דהלכך בא"א

ע"כ:
[h] ובמסכת ע"ש. כו' מדה ואינה מדה במקרא העוסקין ת"ר מציאות אלו בס"פ

בלא  פלפלין בלא מלח בלא לעולם אפשר שאי כשם גרסינן י"ד פ' סופרים
שעמלו  אדם אשרי אבל ותלמוד ומשנה מקרא בלא לעולם אפשר אי כך בשמים
שילמד  ע"מ אלא תלמוד לידי ויבא ומשנה ממקרא דולג שיהא ולא בתלמוד
נשגבה  וכחומה עוזו קרית עשיר הון נאמר זה ועל לתלמוד ויבא ומשנה מקרא
הרי  חכמים תלמידי שמש ולא וקרא שנה אמר נוטל היה ובפ' וע"ש במשכיתו

וע"ש: בור זה
כן): כתב הסמ"ג אבל רמ"ו סי' י"ד איפכא כתב הטור (בד"א, *

עוז  מגדל
.¯·„ ‰˘ÂÚ‰ ÏÎÂ:(.פ"ז (דף החובל פ' ובב"ק (ג.). ע"ז דמסכת ˘È˘פ"ק Ù"Ú‡Â

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÂÂˆ ¯Î˘ ‰Ï נוטל היה ופרק ל"ב). ל"א (דף דקדושין פ"ק

כ): דף ·¯ˆÚÂ‰.(סוטה „Ú È„ÓÏÓ ÔÈ·È˘ÂÓ דף) בתרא בבא יחפור לא פ' הכל

כ"א.):

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."‰¯Â˙ È¯·„Ó ¯·„ ÁÎ˘È ‡Ï˘ È„Î" .Á

åàìë "äøåú éðéã éøáãî øáã çëùé àì"ù øåñéàä äðî àìù íòèä
äùò úåöîî ÷ìç àåä åúòãìù øîåì ùé ,úååöîä øôñá åîöò éðôá

äøåú ãåîìú" ìù úéììëäúëìäëà"å÷á øàåáîë æ"äãàì.כז "
.26 ãåîò ã"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰„ÓÏ ÂÏÈ‡Î ‰¯Â˙ Â˙· ˙‡ „ÓÏÓ‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡" .Ë
."'ÂÎ

éðéã åîë ïúåà òãéì ïäì úåëéøöä úåëìää ãåîìì úåáééç íéùð"

ïîæä ïéàù ò"î ìëå íäá àöåéëå ãåçé øåñéàå äçéìîå äìéáèå äãð
ïäù íéøôåñ éøáã ìùå äøåú ìù äùòú àì úåöî ìëå àîøâ

"íéùðàë ïäá úåøäæåî כחà úåëìä ììëáù ïáåîå .éðééðò íâ åì
úä úåéîéðôúùù íåé÷ Y äùòî éãéì àéáîå êééù äæ ãåîéìù ïåéë äøå

ïéîàäì Y êåðéçä (úîã÷ä éðôìù) øáçîä úøâàá úåéåðîä úåöîä
àìù ,åúåà äàøéì ,åúåà äáäàì ,åãçééì ,åúìåæá ïéîàäì àìù ,íùá

àøå áìä úáùçî éøçà øåúì÷ñôé àì éãéîú ïáåéçù" Y íéðéòä úéé
"åééç éîé ìëá ãçà òâø åìéôà íãàä ìòî כטà úååöîåíéùðàá íä åì

.äåùá íéùðå
.270 ãåîò è"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
א:54 מט, קידושין עיין

דקרי  עד אנא קרא לה אמר

כו' וכתובי נביאי .אורייתא

א.55 ה, עיין 56ברכות

ה"ד  פ"ב פאה .ירושלמי

ה"י.57 לעיל עיין 58ראה

מסכת  סע"א, לג, ב"מ

ואילך. ה"ה פט"ו סופרים

ושונה  קורא א: כב, סוטה

(הגמ"י). ת"ח שימש ולא

איניש  דליגמר א: סג, שבת

בהל' (אדה"ז ליסבר והדר

ה"ב). פ"ב עיין 59ת"ת

לח, ב"ק ועיין א. כא, סוטה

מנין  אומר ר"מ והתניא א:

בתורה  ועוסק נכרי שאפי'

א.60וכו'. לא, קידושין

פ"ג 61 סוטה ירושלמי ראה

ולא  תורה דברי ישרפו ה"ד:

לנשים. כ,62ימסרו סוטה

ב. כא, ג,63א. חגיגה עיין

ה"א. פ"א שם ירושלמי א.

(במשנה, ב לה, נדרים

הגר"א). Ù¯˜כגירסת
א.1· כא, ב"ב

הפרדס  מקורות
.æëá ,æé) â"ôø ú"ú úåëìäì

úìéâî äàøå .([á ,àîúú]
øåàéá .íù ö"îäñì øúñà
ö"îäñì àìøòô ô"éøä
.(à ,æë÷) åè Y ãé ò"î â"ñøä
.à"ôñ æ"äãàì ú"ú 'ìä 2
'ìä) øåâà ïîñð íù î"îäá
àåäå ä"ñ 'á (á úåà äìôú
ë"â 'éòå .äîã÷äá ÷"îñá
é"á .âéù 'éñ íéãéñç øôñ
ã"åé à"îø .æî 'éñ ç"åà
äàø) ãåòå å"ñ å"îøñ
úåøòäá 'åëå î"îá úåéèøôá
ú"ä÷ íù ú"ú 'ìäì íéðåéöå
ù"å÷ì äàøå Y .(ð"ùå â"îùú

.êìéàå 38 'ò ã"éç.çë'ìä
î"îäá .à"ôñ æ"äãàì ú"ú
äìôú 'ìä) øåâà ïîñð íù
÷îñá àåäå ä"ñ 'á (á úåà
øôñ ë"â 'éòå .äîã÷äá
ç"åà é"á .âéù 'éñ íéãéñç
å"ñ å"îøñ ã"åé à"îø .æî 'éñ

.ãåòå.èëøáçîä úøâà
.êåðéçä (úîã÷ä éðôìù)

משנה קמ  כסף

.'ÂÎÂ ¯Î˘· ·˙Î·˘:כמה עד ופרק ל''ו) (נדרים המודר בין אין Ï‡פ' ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ ¯Î˘· Â„ÓÏÈ˘ ÈÓ ‡ˆÓ:(כ''ט (בכורות כמה עד פ'
.'ÂÎÂ ˙''˙· ·ÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ Á חולים שהיו חכמים כמה בגמרא מצינו

דוסא  בן חנינא ור' חולה שהיה [פ''ד.] בהפועלים בר''ש אלעזר ר' כמו ועניים
להם  אמר בפרק והלל [כ''ז :] בתעניות
וכולם  עניים שהיו ל''ה) (יומא הממונה

בתורה: עוסקים
È·ËÂÁ Ì‰Ó ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ë

.ÌÈˆÚ:הלל ÌÈÓ.כגון È·‡Â˘ Ì‰ÓÂ
גזירות  דייני שני בפרק הונא רב כגון

ק''ה): דף ÔÈÓÂÒ.(כתובות Ì‰ÓÂ כגון
יוסף: רב

„ÂÓÏÏ ·ÈÈÁ È˙ÓÈ‡ „Ú ((‡È-È)) ‡È
.Â˙„ÈÓÏ ÔÓÊ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ 'ÂÎÂ ‰¯Â˙
דקדושין  קמא פרק ספרא דרב מימרא

כ''ט): (דף
˙ÏÁ˙· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ·È

.'ÂÎÂ Â„ÂÓÏ˙ דלגמרא פשוט דבר זה
להמקרא  צריך שאין מה רב זמן צריך
שאין  העולם סומכין ואהא ולמשנה

משלשין:

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

וכן מּמּני; למדּתם ּבח ּנם א ּתם אף  למד ּתי, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחּנם
ׁשּלמדּתם  ּכמֹו ּבחּנם, - ל ּדֹור ֹות  ְְְְְְְִֶֶֶַַַָּכׁשּתל ּמדּו

.30מּמּני ִִֶ
ּבׂשכר  ילמד - ּבחּנם ׁשּיל ּמדֹו מי מצא ,31לא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קנה" "אמת  ל 32ׁשּנאמר : ללּמד  יכֹול אחרים . ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד הא 33ּבׂשכר ? - ְְְְִַַַָָָֹ

ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד  לֹו ׁשאס ּור  ְְְִֵֶַַַַָָָָָלמד ּת,
ּבׂשכר  רּבֹו מּיׂשראל ]ז [Á..34ׁשּלּמדֹו אי ׁש ּכל ְְְִִִִֵֶַָָָָ

עני ּבין  ּתֹורה, ּבתלמּוד עׁשיר 35חּיב ּבין,36ּבין  ְְִִֵֵֵַַָָָָ
י ּסּורין ּבעל ּבין  ּבג ּופֹו ּבין37ׁשלם  ּבחּור ּבין  , ְִִֵֵֵֵַַָָ

ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּגד ֹול זקן  המח ּזר 38ׁשהיה עני אפּלּו , ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּפתחים  ּובנים 39על א ּׁשה ּבעל ואפּלּו זמן40, לֹו לקּבע  חּיב ּתֹורה41- [f]ללמד ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּובּלילה  ולילה"42ּבּיֹום י ֹומם ּבֹו "והגית  ׁשּנאמר: ,43..Ë- י ׂשראל חכמי ּגד ֹולי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
עצים  חֹוטבי מהן מים 44הי ּו ׁשֹואבי  ּומהן  ס ּומין45, ּומהן  היּו46, כן ּפי על ואף , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מ ּפי אי ׁש מּפי איׁש הּׁשמּועה, מעּתיקי מּכלל והן  ּובּלילה ; ּבּיֹום ּבּתֹורה  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָעֹוסקים
רּבנּו מֹותֹוÈ..47מׁשה י ֹום עד ּתֹורה ? ללמד אדם חּיב אימתי  ׁשּנאמר 48עד  ,49: ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ח ּיי ימי ּכל  מלבב יס ּור ּו ׁשֹוכח 50"ּופן  הּוא  ּבלּמּוד, יעסק ׁשּלא זמן וכל  ;51. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.‡È ּבּתֹורה 52וח ּיב ּוׁשלי ׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ׁשליׁש למידתֹו: זמן  את לׁשּלׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּדבר , ּדבר  ויֹוציא  מרא ׁשית ֹו, ּדבר  אחרית  ויׂשּכיל יבין  ּוׁשלי ׁש ּפה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבעל 
ה ּוא  היא ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת  ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות  וידין לדבר , ּדבר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוידּמה 
מ ּפי ׁשּלמד  מּדברים ּבהן וכּיֹוצא והּמּתר  האסּור י ֹוציא והיא ה ּמּדֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻעּקר 

'ּתלמּוד' ה ּנקרא הּוא זה , וענין  - -52ּכיצד È·..53הּׁשמּועה אּמנּות  ּבעל היה ? ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

משנה  לחם

וצ''ע: כזבולון ÂÎÂ'.ולא ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ Ï·‡ דף) המודר בין אין בפרק שם
אתם  אף בחנם אני מה וכו' ה' צוה ואותי דכתיב דלא מדרש שנא מאי ל''ז)
וכשתלמדו  בחנם לומדים אתם אף בחנם למדתי אני מה הרא''ש פי' בחנם
עושה  שאני מה ראה כלומר נתתי ראה נאמר דלכך בחנם ג''כ תלמדו לדורות
רבינו  מפרש לא אמאי וא''כ תעשו אתם
אף  בחנם אתכם מלמד אני מה דה''ק
טפי  שפיר אתי דהא בחנם תלמדו אתם
שאתם  לומר שבא הוא העיקר דהא
העיקר  פירושו לפי ונראה כמוני תעשו
לפרש  רוצה אינו דהוא וי''ל חסר.
צוני  כאשר דר''ל והר''ן הרא''ש כפירוש
אתכם  שאלמד לי ה' צוה כאשר ה'
אלמד  שאני צוה מפרש הוא אלא בחנם
הוא  מה וצוני למדני שהוא כמו אתכם
אתכם  למדתי כן בחנם ולמדני צוה

בחנם:
ÂÎÂ'.ח Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ פרק יומא

עני  ת''ר ל''ה) (דף הממונה להם אמר
לו  אומרים לעני לדין באים ורשע ועשיר

וכו': בתורה עסקת לא מה ÈÈÁ·מפני
.'ÂÎÂ ÔÓÊ ÂÏ ÚÂ·˜Ï שתי פרק במנחות

מתניתין  ההיא על צ''ט) (דף הלחם
אלו  הפנים לחם גבי התם דאמרינן
בגמרא  אמרו וכו' מניחין ואלו מושכין
הישנה  את סילק אפילו אומר יוסי ר'
ר' אמר וכו' החדשה את וסידר שחרית
כלומר  נלמוד יוסי ר' של מדבריו אמי
מעט  וערבית מעט שחרית דעמד דמשום
שנה  לא אפילו א''כ תמיד לפני ליה קרי
אחד  ופסוק שחרית אחד פסוק אלא אדם
ע''כ. וכו' ימוש לא מצות קיים ערבית
דמשמע  רבינו לדברי קשה והשתא
אחד  פסוק קרא דאמרינן דהא לכאורה
ימוש  לא קיים ערבית ואחד שחרית
לפני  דייק דלא יוסי לר' דוקא היינו
משמע  תמיד דדייקי לרבנן אבל תמיד
מדוייק  הוי כו' ימוש לא נמי דלדידהו
כדי  הלילה וכל היום כל שיקראו וצריך
שפסק  רבינו וא''כ ימוש לא לקיים
תמידין  מהלכות חמישי בפרק כרבנן
שתי  שבקובע כאן כתב איך ומוספין

דלשון לרבינו ליה דמשמע וי''ל ולילה. יומם בו והגית מצות קיים דסברי שעות ודאי מדוייק דתמיד דאמרי ורבנן ימיש לא מלשון התמידות על יותר מורה תמיד
ואינם  וכו' חובה אינם תורה דברי ישמעאל ר' דבי תנא שם אמרו וכן ארץ דרך עם ת''ת דיפה קי''ל ואנן נעשית אימתי מלאכתו כן לא דאם מדוייק אינו ימיש דלא
יוסי  דלר' מכיון לרבנן אפילו כן דאמרינן פירושו הכי נלמוד יוסי ר' של מדבריו בגמרא שאמר ומה ד''א. עם ת''ת שיפה התוס' שפירשו כמו שר''ל וכו' רשות
דהך  שפיר אתי והשתא מודו ימיש בלא אבל בתמיד אלא יוסי דר' עליה רבנן פליגי לא כאן דעד ימיש לא דייקינן לא עלמא דלכולי ודאי דייק לא בתמיד אפילו
רצה  ולא מדבריו דין ללמוד לנו מה יוסי דר' כוותיה הלכתא דלית כיון נלמוד מדבריו אמי ר' אמר איך קשה היה דאל''כ דרבנן אליבא הוי נלמוד דמדבריו דינא
כותיה  דהלכתא לכאורה משמע ח') (דף דנדרים דבפ''ק אע''ג ימיש לא מצות קיים וערבית שחרית שמע קריאת אלא קרא לא אפי' שם דאמר יוחנן כר' לפסוק רבינו
להחמיר  והלך גדולה קולא ליה משמע מ''מ יוחנן כר' נראה וערבית שחרית בק''ש נפשיה פטר בעי דאי קמ''ל הא גידל דרב מימרא גבי שם אמרו שהרי יוחנן דר'

הארץ: עם בפני לאומרו אסור זה ודבר אמר בעצמו יוחנן ר' דהא
ÂÎÂ'.יא Â˙„ÈÓÏ ÔÓÊ ˙‡ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ ופירש ליומי. צריכא לא ותירצו חיי כמה ידע מי והקשו שנותיו אדם ישלש לעולם שם אמרו ל') (דף דקדושין בפ''ק

וכו': אומנות בעל היה כיצד שכתב וזהו ישלש ויום יום דבכל תם רבינו כדברי רבינו
ÂÎÂ'.יב Ì„‡ Ï˘ Â„ÂÓÏ˙ ˙ÏÁ˙· ורבינו ·„''‡ וכו'. למודו בתחלת בד''א דנפשיה מסברא אמר לזה בתלמוד אלא נוהגים אנו שאין סמך לתת רבינו כתב זה

וכו': ובתלמוד ובמשנה במקרא בלול בבל דתלמוד דאמרינן אהא סמכינן דאנן אחר בענין תירץ תם

מיימוניות  הגהות
[f] לא אפילו הלחם שתי בפ' יוחנן רבי דאמר הא על סומך דחוקות ובשעות

עם  בפני לומר אסור זה ודבר ימוש לא קיים וערבית שחרית ק"ש אלא קרא
ע"כ: המצות ספר הארץ,

ע"ש): יסורו ופן קרא דאמר תורה מדברי וכו' הלאוין בכלל י"ג לאוין (סמ"ג *

עוז  מגדל
.ÁÎÂ˘ ‡Â‰ „Ú ˙"˙· ·ÈÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ הממונה להם אמר פ' יומא במסכת

ע"ב): ל"ה ˙ÂÓÏ„.(דף ‡¯˜‰ ‡Â‰ „Ú Â„ÂÓÏ ÔÓÊ ˙‡ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ ע"ז מסכת

ל.): (דף דקדושין ופ"ק ע"ב) י"ט (דף פ"ק

.‰˙ÂËˆ ‡Ï˘ „Ú 'ÂÎ ˙ÂÓÂ‡ ÏÚ· ‰È‰ „ˆÈÎ:(ע"ב י"ט (דף ע"ז דמסכת פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙· ·ÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ" .Ê

àøùéî ãçà ìë ìò àåä äøåú ãåîìú áåéçù óàìãáä åðùé ì
íîåé äøåú ãåîìúá íéáééçä ùé .úåëéàáå úåîëá áåéçä ïôåàá

úå÷îòáå äìéìå כהíéàöåéä íâ ùéå êëî úåçô íéáééçä ÷ñò éìòá ,
úéáøò ãçà ÷åñôå úéøçù ãçà ÷åñôá íúáåç éãé כוúåáåéç íéùðäå ,

.ïúåà äðòãúù ãò ÷øå ïäì úåëéøöä úåëìää ÷ø ãåîìì
.112 ãåîò à"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
כתב 30 עבוה"מ [בספר

הוא  זה לפי' שההכרח

לח, נדרים א. כט, מ]בכורות

א 31א. כט, .בכורות

כג.32 כג, .שם 33משלי

שם.34 ראה 35בכורות

ב  כד, תענית ו. פ"ג, אדר"נ

לרחב"ד). (בנוגע ואילך

לר' (בנוגע א כח, ברכות

ב 36יהושע). לה, .יומא

קביל 37 ב: פד, ב"מ עיין

(כס"מ). וכו' יסורי עלי'

א  נד, עירובין .ועיין

ועיין 38 ב. פג, שבת

א. פב, ראה 39קידושין

רבי  עתיד ב: פ"ו, אדר"נ

העניים  כל את לחייב עקיבא

מפני 40וכו'. שם: אדר"נ

רבי  והלא להם אומרים טפינו

המובאת  (כגי' וכו' עקיבא

כסא  ובפי' הגרי"ב בהגהות

כב, עירובין ועיין רחמים).

א 41רע"א. לא, .שבת

ירושלמי 42 ב. צט, מנחות

ה"א. פ"א [ראה 43פאה

דמקור  וי"ל הלח"מ. קושיית

לה, מ]ברכות הוא הרמב"ם

בית  – ישמעאל (כר' ב

– תקס"ד) (שאלוניקי המלך

לר' המלך בית בספר מובא

(לובלין  בוים ליב ארי' יוסף

הוצ' וברמב"ם תרצ"ה)

פ"ו,44קאפח). אדר"נ עיין

מביא  שהי' לר"ע (בנוגע ב

עצים. של חבילה יום בכל

מ"ז  פ"ד אבות פיה"מ וראה

עצים) חוטב הי' .שהלל

(בנוגע 45 א קה, כתובות

משקה  שהי' הונא לרב

ב 46שדות). קטז, פסחים

ששת  ורב יוסף לר' (בנוגע

היו). לעיל 47שסומים ראה

ב.48בהקדמה. פג, שבת

פ"א  פאה פי"ג. תדא"ז ראה

פ"ג 49מ"א. אבות ראה

(ע"פ  ב צט, מנחות מ"ח.

ה"ד. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'

ביאורי  סק"א. פ"ג קו"א שם

סקי"א). סרמ"ו יו"ד הגר"א

ט 50 ד, אדר"נ 51.ואתחנן

א  יט, ע"ז ראה ו. פכ"ד,

שם. לאדה"ז ת"ת הל' (ע"פ

שם) ריש 52.קו"א יט, ע"ז

הר"ח). (כגי' ע"ב

א..53 ל, קידושין

הפרדס  מקורות
.äë.ä"ä â "ô ú"ú úåëìä

.à"ñ å"ð÷ñ ç"åà.åëäàø
ì"éå .ã"ä íù ú"ú úåëìä
øôñ ùåîé àì íåé÷á åìéôàù
(á ,èö úåçðî) êéôî äøåúä
ùåîé àìå "íéé÷"ù ÷ø æ"éøä
äååöî ä"ã íù é"ùøô äàø)
íù æ"äãà 'ì äàøå .åøîåàì
ïáåîå ,("åúáåç éãé úàöì"
íéé÷îù éîì äîåã æ"éàù
"äìéìå íîåé åá úéâäå"

.åèåùôë



קמא  משנה  כסף

‚È.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ˘ דאהא ‰‡˘‰ כ''א) (סוטה נוטל היה בפ' משמע כן
הא  תורה זכות אילימא דמאי זכות בגמרא ואמרינן לה תולה זכות יש אם דתנן
חנינא  רבי כדאמר ועושה כמצווה גדול שכרה אין שכן וכיון כלומר מצווה אינה
טעמא  דהיינו התוספות וכתבו ל''א). (דף דקדושין ובפ''ק ג') (דף ע''ז בריש
ולקיים  יצרו לבטל תמיד דואג שהמצווה

בוראו: ˘Î¯מצות ‰Ï ˘È˘ Ù''Ú‡Â
.'ÂÎÂ ÌÈÓÎÁ ÂÂˆ נוטל היה פרק סוטה

ופסק  אליעזר ורבי עזאי דבן פלוגתא
˘·Ù''Úכר''א: ‰¯Â˙· ‡''„· ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ בהפך רבינו בשם כתב הטור

לו  נזדמנה משובשת שנוסחא ונראה
עיקר: דידן ונוסחא רבינו בדברי

.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙ È„ÓÏÓ ÔÈ·È˘ÂÓ ‡
התקין  כ''א) (דף יחפור לא פ' בתרא
מלמדי  מושיבין שיהיו גמלא בן יהושע

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּובּתֹורה  ּבּיֹום, ׁשעֹות  ׁשלׁש ּבּמלאכה עֹוסק  ְְִֵֶַַַָָָָָֹיהיה 
ּבּתֹורה [g]ּתׁשע. מהן  ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע  אֹותן  ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשל ׁש ְְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשּבכתב;
מּדבר . ּדבר להבין  ּבדעּתֹו מתּבֹונן  - ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹּוב ׁשלׁש

הן ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל  קּבלה, ּופר ּוׁשן,54ודברי  ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּנקראין והענינ ֹות ּפה ; ׁשּבעל  ּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבכלל

הּתלמ ּוד  ּבכלל  .55'ּפר ּדס', ְְְִֵַַַַ
ולא  ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתח ּלת אמּורים ? ּדברים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּמה

ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב , ּתֹורה ללמד  צרי ּפה [h]יהא  ׁשּבעל  יקרא 56ּבּתֹורה - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשמּועה, ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מז ּמנים מּדברי]ח [ּבעּתים ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

ימיו57ּתֹורה  ּכל  ויפנה ּדע ּתֹו, וי ּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, אּׁשה È‚..58לּתלמּוד  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
נצטּוית  ׁשּלא  מּפני  האיׁש, ּכׂשכר אינֹו אבל ׂשכר; ל ּה יׁש ּתֹורה, וכל 59ׁשּלמדה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּפחֹות  אּלא ׁשעׂשה  המצּוה ּכׂשכר  ׂשכרֹו אין עליו, מצּוה ׁשאינ ֹו ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּתֹורה 60מּמּנּו ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צ ּוּו ׂשכר , לּה ׁשּיׁש ּפי  על אף  .61; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לדברי ּתֹורה  ּדברי  מֹוציאין והן להתלּמד , מכּונת ּדע ּתן  אין הּנׁשים  ׁשרב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפני 
ּדעּתן. ענ ּיּות  לפי ְְֲֲִִַַָהבאי

ּכא ּלּו]ט [ ּתֹורה, ּבּתֹו את המל ּמד 'ּכל חכמים: ּתפלּות'אמרּו ׁשּבעל 62לּמדּה ּבתֹורה אמ ּורים? ּדברים  ּבּמה . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּתפל ּות  ּכמלּמד ּה אינ ֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ּתֹורה אבל .63ּפה . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

á ÷øt¤¤ יא  31שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

.‡ופל  ּפל ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל  ּתינֹוקֹות  מלּמדי ּבית 1מֹוׁשיבין ׁשל ּתינ ֹוקֹות ּבּה ׁשאין  עיר וכל  . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יג ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ˘ במשנה ‡˘‰ שם אמרו כא) (דף נוטל היה פרק סוטה
הא  דתורה זכות אילימא בגמרא שם ואמרו וכו' לה תולה היתה זכות לה יש אם
את  המלמד כל שם אמרו עוד האיש. כשכר שכר לה ואין ועושה מצווה אינה

כאיל  פירש ז''ל (ורש''י תפלות מלמדה כאלו תורה זנות בתו למדה והקשו ו (
כאילו  אימא אלא ס''ד תפלות בגמרא
טעמא  מאי אבהו רבי אמר וכו' למדה
שכנתי  חכמה אני דכתיב אליעזר דרבי
נכנסה  באדם חכמה שנכנסה כיון ערמה
שהאשה  רש''י ופירש ערמומית. עמו
ועושה  ערמומית מבינה היא מתוכה
מפרש  ורבינו בהצנע. זנות) (של דברים
פירש  וכן ומשלים הבל דברי תפלות
מפני  כאן שכתב כמו המשנה בפירוש
כו' מכוונת דעתן אין הנשים שרוב
בכה''ג  אבהו דר' מימרא מפרש ולדידיה
בו  נכנסה חכמה באדם שנכנסה דכיון
נכנסת  כשהיא דוקא כלומר ערמומית
כשהיא  אבל ערמומית בו נכנס באדם
הבל  לדברי מוציאה היא באשה נכנסת
חכמה  אני וז''ש שטות. עמה ונכנסת
לי  יש אם איש שאני דאני ערמה שכנתי
לא. באשה אבל ערמה שכנתי אז חכמה
נ''ל  וזה אחר בענין בדוחק לפרש ויש

נכון:
ÂÎÂ'.א ˙Â˜ÂÈ˙ ‰· ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ ÏÎÂ

חרם  לשון מחרימין ופי' בכ''מ). (עיין
אבל  העיר. לאנשי שמחרימין ונידוי
מלשון  אלא כן פירש לא ז''ל רש''י

ושממה: חרבה

מיימוניות  הגהות
[g] ימים ושני במקרא ימים שני שיעסוק פירש רש"י אבל ליומי, קאמינא כי

נקרא  בבלי דתלמוד תם רבינו ופירש שבוע כל וכן בתלמוד ושנים במשנה
במשנה  בלולה במקרא בלולה בבל בסנהדרין כדאמרינן  ותלמוד משנה מקרא
וכתב  בבלי בתלמוד יעסוק אלא יותר להשליש צריך אדם ואין בתלמוד בלולה
מדות, די"ג וברייתא מקומן ואיזהו קרבנות פ' לקרות נוהגים דהלכך בא"א

ע"כ:
[h] ובמסכת ע"ש. כו' מדה ואינה מדה במקרא העוסקין ת"ר מציאות אלו בס"פ

בלא  פלפלין בלא מלח בלא לעולם אפשר שאי כשם גרסינן י"ד פ' סופרים
שעמלו  אדם אשרי אבל ותלמוד ומשנה מקרא בלא לעולם אפשר אי כך בשמים
שילמד  ע"מ אלא תלמוד לידי ויבא ומשנה ממקרא דולג שיהא ולא בתלמוד
נשגבה  וכחומה עוזו קרית עשיר הון נאמר זה ועל לתלמוד ויבא ומשנה מקרא
הרי  חכמים תלמידי שמש ולא וקרא שנה אמר נוטל היה ובפ' וע"ש במשכיתו

וע"ש: בור זה
כן): כתב הסמ"ג אבל רמ"ו סי' י"ד איפכא כתב הטור (בד"א, *

עוז  מגדל
.¯·„ ‰˘ÂÚ‰ ÏÎÂ:(.פ"ז (דף החובל פ' ובב"ק (ג.). ע"ז דמסכת ˘È˘פ"ק Ù"Ú‡Â

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÂÂˆ ¯Î˘ ‰Ï נוטל היה ופרק ל"ב). ל"א (דף דקדושין פ"ק

כ): דף ·¯ˆÚÂ‰.(סוטה „Ú È„ÓÏÓ ÔÈ·È˘ÂÓ דף) בתרא בבא יחפור לא פ' הכל

כ"א.):

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."‰¯Â˙ È¯·„Ó ¯·„ ÁÎ˘È ‡Ï˘ È„Î" .Á

åàìë "äøåú éðéã éøáãî øáã çëùé àì"ù øåñéàä äðî àìù íòèä
äùò úåöîî ÷ìç àåä åúòãìù øîåì ùé ,úååöîä øôñá åîöò éðôá

äøåú ãåîìú" ìù úéììëäúëìäëà"å÷á øàåáîë æ"äãàì.כז "
.26 ãåîò ã"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰„ÓÏ ÂÏÈ‡Î ‰¯Â˙ Â˙· ˙‡ „ÓÏÓ‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡" .Ë
."'ÂÎ

éðéã åîë ïúåà òãéì ïäì úåëéøöä úåëìää ãåîìì úåáééç íéùð"

ïîæä ïéàù ò"î ìëå íäá àöåéëå ãåçé øåñéàå äçéìîå äìéáèå äãð
ïäù íéøôåñ éøáã ìùå äøåú ìù äùòú àì úåöî ìëå àîøâ

"íéùðàë ïäá úåøäæåî כחà úåëìä ììëáù ïáåîå .éðééðò íâ åì
úä úåéîéðôúùù íåé÷ Y äùòî éãéì àéáîå êééù äæ ãåîéìù ïåéë äøå

ïéîàäì Y êåðéçä (úîã÷ä éðôìù) øáçîä úøâàá úåéåðîä úåöîä
àìù ,åúåà äàøéì ,åúåà äáäàì ,åãçééì ,åúìåæá ïéîàäì àìù ,íùá

àøå áìä úáùçî éøçà øåúì÷ñôé àì éãéîú ïáåéçù" Y íéðéòä úéé
"åééç éîé ìëá ãçà òâø åìéôà íãàä ìòî כטà úååöîåíéùðàá íä åì

.äåùá íéùðå
.270 ãåîò è"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
א:54 מט, קידושין עיין

דקרי  עד אנא קרא לה אמר

כו' וכתובי נביאי .אורייתא

א.55 ה, עיין 56ברכות

ה"ד  פ"ב פאה .ירושלמי

ה"י.57 לעיל עיין 58ראה

מסכת  סע"א, לג, ב"מ

ואילך. ה"ה פט"ו סופרים

ושונה  קורא א: כב, סוטה

(הגמ"י). ת"ח שימש ולא

איניש  דליגמר א: סג, שבת

בהל' (אדה"ז ליסבר והדר

ה"ב). פ"ב עיין 59ת"ת

לח, ב"ק ועיין א. כא, סוטה

מנין  אומר ר"מ והתניא א:

בתורה  ועוסק נכרי שאפי'

א.60וכו'. לא, קידושין

פ"ג 61 סוטה ירושלמי ראה

ולא  תורה דברי ישרפו ה"ד:

לנשים. כ,62ימסרו סוטה

ב. כא, ג,63א. חגיגה עיין

ה"א. פ"א שם ירושלמי א.

(במשנה, ב לה, נדרים

הגר"א). Ù¯˜כגירסת
א.1· כא, ב"ב

הפרדס  מקורות
.æëá ,æé) â"ôø ú"ú úåëìäì

úìéâî äàøå .([á ,àîúú]
øåàéá .íù ö"îäñì øúñà
ö"îäñì àìøòô ô"éøä
.(à ,æë÷) åè Y ãé ò"î â"ñøä
.à"ôñ æ"äãàì ú"ú 'ìä 2
'ìä) øåâà ïîñð íù î"îäá
àåäå ä"ñ 'á (á úåà äìôú
ë"â 'éòå .äîã÷äá ÷"îñá
é"á .âéù 'éñ íéãéñç øôñ
ã"åé à"îø .æî 'éñ ç"åà
äàø) ãåòå å"ñ å"îøñ
úåøòäá 'åëå î"îá úåéèøôá
ú"ä÷ íù ú"ú 'ìäì íéðåéöå
ù"å÷ì äàøå Y .(ð"ùå â"îùú

.êìéàå 38 'ò ã"éç.çë'ìä
î"îäá .à"ôñ æ"äãàì ú"ú
äìôú 'ìä) øåâà ïîñð íù
÷îñá àåäå ä"ñ 'á (á úåà
øôñ ë"â 'éòå .äîã÷äá
ç"åà é"á .âéù 'éñ íéãéñç
å"ñ å"îøñ ã"åé à"îø .æî 'éñ

.ãåòå.èëøáçîä úøâà
.êåðéçä (úîã÷ä éðôìù)

משנה קמ  כסף

.'ÂÎÂ ¯Î˘· ·˙Î·˘:כמה עד ופרק ל''ו) (נדרים המודר בין אין Ï‡פ' ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ ¯Î˘· Â„ÓÏÈ˘ ÈÓ ‡ˆÓ:(כ''ט (בכורות כמה עד פ'
.'ÂÎÂ ˙''˙· ·ÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ Á חולים שהיו חכמים כמה בגמרא מצינו

דוסא  בן חנינא ור' חולה שהיה [פ''ד.] בהפועלים בר''ש אלעזר ר' כמו ועניים
להם  אמר בפרק והלל [כ''ז :] בתעניות
וכולם  עניים שהיו ל''ה) (יומא הממונה

בתורה: עוסקים
È·ËÂÁ Ì‰Ó ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ë

.ÌÈˆÚ:הלל ÌÈÓ.כגון È·‡Â˘ Ì‰ÓÂ
גזירות  דייני שני בפרק הונא רב כגון

ק''ה): דף ÔÈÓÂÒ.(כתובות Ì‰ÓÂ כגון
יוסף: רב

„ÂÓÏÏ ·ÈÈÁ È˙ÓÈ‡ „Ú ((‡È-È)) ‡È
.Â˙„ÈÓÏ ÔÓÊ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ 'ÂÎÂ ‰¯Â˙
דקדושין  קמא פרק ספרא דרב מימרא

כ''ט): (דף
˙ÏÁ˙· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ·È

.'ÂÎÂ Â„ÂÓÏ˙ דלגמרא פשוט דבר זה
להמקרא  צריך שאין מה רב זמן צריך
שאין  העולם סומכין ואהא ולמשנה

משלשין:

‡ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

וכן מּמּני; למדּתם ּבח ּנם א ּתם אף  למד ּתי, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחּנם
ׁשּלמדּתם  ּכמֹו ּבחּנם, - ל ּדֹור ֹות  ְְְְְְְִֶֶֶַַַָּכׁשּתל ּמדּו

.30מּמּני ִִֶ
ּבׂשכר  ילמד - ּבחּנם ׁשּיל ּמדֹו מי מצא ,31לא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קנה" "אמת  ל 32ׁשּנאמר : ללּמד  יכֹול אחרים . ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד הא 33ּבׂשכר ? - ְְְְִַַַָָָֹ

ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד  לֹו ׁשאס ּור  ְְְִֵֶַַַַָָָָָלמד ּת,
ּבׂשכר  רּבֹו מּיׂשראל ]ז [Á..34ׁשּלּמדֹו אי ׁש ּכל ְְְִִִִֵֶַָָָָ

עני ּבין  ּתֹורה, ּבתלמּוד עׁשיר 35חּיב ּבין,36ּבין  ְְִִֵֵֵַַָָָָ
י ּסּורין ּבעל ּבין  ּבג ּופֹו ּבין37ׁשלם  ּבחּור ּבין  , ְִִֵֵֵֵַַָָ

ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּגד ֹול זקן  המח ּזר 38ׁשהיה עני אפּלּו , ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּפתחים  ּובנים 39על א ּׁשה ּבעל ואפּלּו זמן40, לֹו לקּבע  חּיב ּתֹורה41- [f]ללמד ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּובּלילה  ולילה"42ּבּיֹום י ֹומם ּבֹו "והגית  ׁשּנאמר: ,43..Ë- י ׂשראל חכמי ּגד ֹולי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
עצים  חֹוטבי מהן מים 44הי ּו ׁשֹואבי  ּומהן  ס ּומין45, ּומהן  היּו46, כן ּפי על ואף , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מ ּפי אי ׁש מּפי איׁש הּׁשמּועה, מעּתיקי מּכלל והן  ּובּלילה ; ּבּיֹום ּבּתֹורה  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָעֹוסקים
רּבנּו מֹותֹוÈ..47מׁשה י ֹום עד ּתֹורה ? ללמד אדם חּיב אימתי  ׁשּנאמר 48עד  ,49: ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ח ּיי ימי ּכל  מלבב יס ּור ּו ׁשֹוכח 50"ּופן  הּוא  ּבלּמּוד, יעסק ׁשּלא זמן וכל  ;51. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.‡È ּבּתֹורה 52וח ּיב ּוׁשלי ׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ׁשליׁש למידתֹו: זמן  את לׁשּלׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּדבר , ּדבר  ויֹוציא  מרא ׁשית ֹו, ּדבר  אחרית  ויׂשּכיל יבין  ּוׁשלי ׁש ּפה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבעל 
ה ּוא  היא ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת  ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות  וידין לדבר , ּדבר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוידּמה 
מ ּפי ׁשּלמד  מּדברים ּבהן וכּיֹוצא והּמּתר  האסּור י ֹוציא והיא ה ּמּדֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻעּקר 

'ּתלמּוד' ה ּנקרא הּוא זה , וענין  - -52ּכיצד È·..53הּׁשמּועה אּמנּות  ּבעל היה ? ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

משנה  לחם

וצ''ע: כזבולון ÂÎÂ'.ולא ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ Ï·‡ דף) המודר בין אין בפרק שם
אתם  אף בחנם אני מה וכו' ה' צוה ואותי דכתיב דלא מדרש שנא מאי ל''ז)
וכשתלמדו  בחנם לומדים אתם אף בחנם למדתי אני מה הרא''ש פי' בחנם
עושה  שאני מה ראה כלומר נתתי ראה נאמר דלכך בחנם ג''כ תלמדו לדורות
רבינו  מפרש לא אמאי וא''כ תעשו אתם
אף  בחנם אתכם מלמד אני מה דה''ק
טפי  שפיר אתי דהא בחנם תלמדו אתם
שאתם  לומר שבא הוא העיקר דהא
העיקר  פירושו לפי ונראה כמוני תעשו
לפרש  רוצה אינו דהוא וי''ל חסר.
צוני  כאשר דר''ל והר''ן הרא''ש כפירוש
אתכם  שאלמד לי ה' צוה כאשר ה'
אלמד  שאני צוה מפרש הוא אלא בחנם
הוא  מה וצוני למדני שהוא כמו אתכם
אתכם  למדתי כן בחנם ולמדני צוה

בחנם:
ÂÎÂ'.ח Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ פרק יומא

עני  ת''ר ל''ה) (דף הממונה להם אמר
לו  אומרים לעני לדין באים ורשע ועשיר

וכו': בתורה עסקת לא מה ÈÈÁ·מפני
.'ÂÎÂ ÔÓÊ ÂÏ ÚÂ·˜Ï שתי פרק במנחות

מתניתין  ההיא על צ''ט) (דף הלחם
אלו  הפנים לחם גבי התם דאמרינן
בגמרא  אמרו וכו' מניחין ואלו מושכין
הישנה  את סילק אפילו אומר יוסי ר'
ר' אמר וכו' החדשה את וסידר שחרית
כלומר  נלמוד יוסי ר' של מדבריו אמי
מעט  וערבית מעט שחרית דעמד דמשום
שנה  לא אפילו א''כ תמיד לפני ליה קרי
אחד  ופסוק שחרית אחד פסוק אלא אדם
ע''כ. וכו' ימוש לא מצות קיים ערבית
דמשמע  רבינו לדברי קשה והשתא
אחד  פסוק קרא דאמרינן דהא לכאורה
ימוש  לא קיים ערבית ואחד שחרית
לפני  דייק דלא יוסי לר' דוקא היינו
משמע  תמיד דדייקי לרבנן אבל תמיד
מדוייק  הוי כו' ימוש לא נמי דלדידהו
כדי  הלילה וכל היום כל שיקראו וצריך
שפסק  רבינו וא''כ ימוש לא לקיים
תמידין  מהלכות חמישי בפרק כרבנן
שתי  שבקובע כאן כתב איך ומוספין

דלשון לרבינו ליה דמשמע וי''ל ולילה. יומם בו והגית מצות קיים דסברי שעות ודאי מדוייק דתמיד דאמרי ורבנן ימיש לא מלשון התמידות על יותר מורה תמיד
ואינם  וכו' חובה אינם תורה דברי ישמעאל ר' דבי תנא שם אמרו וכן ארץ דרך עם ת''ת דיפה קי''ל ואנן נעשית אימתי מלאכתו כן לא דאם מדוייק אינו ימיש דלא
יוסי  דלר' מכיון לרבנן אפילו כן דאמרינן פירושו הכי נלמוד יוסי ר' של מדבריו בגמרא שאמר ומה ד''א. עם ת''ת שיפה התוס' שפירשו כמו שר''ל וכו' רשות
דהך  שפיר אתי והשתא מודו ימיש בלא אבל בתמיד אלא יוסי דר' עליה רבנן פליגי לא כאן דעד ימיש לא דייקינן לא עלמא דלכולי ודאי דייק לא בתמיד אפילו
רצה  ולא מדבריו דין ללמוד לנו מה יוסי דר' כוותיה הלכתא דלית כיון נלמוד מדבריו אמי ר' אמר איך קשה היה דאל''כ דרבנן אליבא הוי נלמוד דמדבריו דינא
כותיה  דהלכתא לכאורה משמע ח') (דף דנדרים דבפ''ק אע''ג ימיש לא מצות קיים וערבית שחרית שמע קריאת אלא קרא לא אפי' שם דאמר יוחנן כר' לפסוק רבינו
להחמיר  והלך גדולה קולא ליה משמע מ''מ יוחנן כר' נראה וערבית שחרית בק''ש נפשיה פטר בעי דאי קמ''ל הא גידל דרב מימרא גבי שם אמרו שהרי יוחנן דר'

הארץ: עם בפני לאומרו אסור זה ודבר אמר בעצמו יוחנן ר' דהא
ÂÎÂ'.יא Â˙„ÈÓÏ ÔÓÊ ˙‡ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ ופירש ליומי. צריכא לא ותירצו חיי כמה ידע מי והקשו שנותיו אדם ישלש לעולם שם אמרו ל') (דף דקדושין בפ''ק

וכו': אומנות בעל היה כיצד שכתב וזהו ישלש ויום יום דבכל תם רבינו כדברי רבינו
ÂÎÂ'.יב Ì„‡ Ï˘ Â„ÂÓÏ˙ ˙ÏÁ˙· ורבינו ·„''‡ וכו'. למודו בתחלת בד''א דנפשיה מסברא אמר לזה בתלמוד אלא נוהגים אנו שאין סמך לתת רבינו כתב זה

וכו': ובתלמוד ובמשנה במקרא בלול בבל דתלמוד דאמרינן אהא סמכינן דאנן אחר בענין תירץ תם

מיימוניות  הגהות
[f] לא אפילו הלחם שתי בפ' יוחנן רבי דאמר הא על סומך דחוקות ובשעות

עם  בפני לומר אסור זה ודבר ימוש לא קיים וערבית שחרית ק"ש אלא קרא
ע"כ: המצות ספר הארץ,

ע"ש): יסורו ופן קרא דאמר תורה מדברי וכו' הלאוין בכלל י"ג לאוין (סמ"ג *

עוז  מגדל
.ÁÎÂ˘ ‡Â‰ „Ú ˙"˙· ·ÈÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ הממונה להם אמר פ' יומא במסכת

ע"ב): ל"ה ˙ÂÓÏ„.(דף ‡¯˜‰ ‡Â‰ „Ú Â„ÂÓÏ ÔÓÊ ˙‡ ˘Ï˘Ï ·ÈÈÁÂ ע"ז מסכת

ל.): (דף דקדושין ופ"ק ע"ב) י"ט (דף פ"ק

.‰˙ÂËˆ ‡Ï˘ „Ú 'ÂÎ ˙ÂÓÂ‡ ÏÚ· ‰È‰ „ˆÈÎ:(ע"ב י"ט (דף ע"ז דמסכת פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙· ·ÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÏÎ" .Ê

àøùéî ãçà ìë ìò àåä äøåú ãåîìú áåéçù óàìãáä åðùé ì
íîåé äøåú ãåîìúá íéáééçä ùé .úåëéàáå úåîëá áåéçä ïôåàá

úå÷îòáå äìéìå כהíéàöåéä íâ ùéå êëî úåçô íéáééçä ÷ñò éìòá ,
úéáøò ãçà ÷åñôå úéøçù ãçà ÷åñôá íúáåç éãé כוúåáåéç íéùðäå ,

.ïúåà äðòãúù ãò ÷øå ïäì úåëéøöä úåëìää ÷ø ãåîìì
.112 ãåîò à"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
כתב 30 עבוה"מ [בספר

הוא  זה לפי' שההכרח

לח, נדרים א. כט, מ]בכורות

א 31א. כט, .בכורות

כג.32 כג, .שם 33משלי

שם.34 ראה 35בכורות

ב  כד, תענית ו. פ"ג, אדר"נ

לרחב"ד). (בנוגע ואילך

לר' (בנוגע א כח, ברכות

ב 36יהושע). לה, .יומא

קביל 37 ב: פד, ב"מ עיין

(כס"מ). וכו' יסורי עלי'

א  נד, עירובין .ועיין

ועיין 38 ב. פג, שבת

א. פב, ראה 39קידושין

רבי  עתיד ב: פ"ו, אדר"נ

העניים  כל את לחייב עקיבא

מפני 40וכו'. שם: אדר"נ

רבי  והלא להם אומרים טפינו

המובאת  (כגי' וכו' עקיבא

כסא  ובפי' הגרי"ב בהגהות

כב, עירובין ועיין רחמים).

א 41רע"א. לא, .שבת

ירושלמי 42 ב. צט, מנחות

ה"א. פ"א [ראה 43פאה

דמקור  וי"ל הלח"מ. קושיית

לה, מ]ברכות הוא הרמב"ם

בית  – ישמעאל (כר' ב

– תקס"ד) (שאלוניקי המלך

לר' המלך בית בספר מובא

(לובלין  בוים ליב ארי' יוסף

הוצ' וברמב"ם תרצ"ה)

פ"ו,44קאפח). אדר"נ עיין

מביא  שהי' לר"ע (בנוגע ב

עצים. של חבילה יום בכל

מ"ז  פ"ד אבות פיה"מ וראה

עצים) חוטב הי' .שהלל

(בנוגע 45 א קה, כתובות

משקה  שהי' הונא לרב

ב 46שדות). קטז, פסחים

ששת  ורב יוסף לר' (בנוגע

היו). לעיל 47שסומים ראה

ב.48בהקדמה. פג, שבת

פ"א  פאה פי"ג. תדא"ז ראה

פ"ג 49מ"א. אבות ראה

(ע"פ  ב צט, מנחות מ"ח.

ה"ד. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'

ביאורי  סק"א. פ"ג קו"א שם

סקי"א). סרמ"ו יו"ד הגר"א

ט 50 ד, אדר"נ 51.ואתחנן

א  יט, ע"ז ראה ו. פכ"ד,

שם. לאדה"ז ת"ת הל' (ע"פ

שם) ריש 52.קו"א יט, ע"ז

הר"ח). (כגי' ע"ב

א..53 ל, קידושין

הפרדס  מקורות
.äë.ä"ä â "ô ú"ú úåëìä

.à"ñ å"ð÷ñ ç"åà.åëäàø
ì"éå .ã"ä íù ú"ú úåëìä
øôñ ùåîé àì íåé÷á åìéôàù
(á ,èö úåçðî) êéôî äøåúä
ùåîé àìå "íéé÷"ù ÷ø æ"éøä
äååöî ä"ã íù é"ùøô äàø)
íù æ"äãà 'ì äàøå .åøîåàì
ïáåîå ,("åúáåç éãé úàöì"
íéé÷îù éîì äîåã æ"éàù
"äìéìå íîåé åá úéâäå"

.åèåùôë



קמג  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ רווק „ ילמד לא פ''ב) (דף קדושין בסוף משנה
לא  אשה לו שאין מי אף אומר אליעזר רבי סופרים אשה תלמד ולא סופרים
מדברי  ונראה אצלו. שרויה ואינה לו יש אפילו דה ''ק בגמ' ואמרינן סופרים ילמד
וטעמו  ביאה. איסורי מהלכות כ''ב פ' מדבריו עוד נראה וכן כר''א שפוסק רבינו
אליביה. בגמרא וטרו דשקלו משום
וכתב  זה טעם שם דחה המגיד והרב
כת''ק  דהלכה הרי''ף מדברי שנראה

עיקר. לו נראה ÏÎÂושכן ·˙Î˘ ‰ÓÂ
דבשלמא ‡˘‰, נשואה ואפילו כלומר

משמרתו  היא עמו שאשתו כיון איש גבי
אין  אבל בבית תמיד להיות שדרכה לפי
וטעם  בביתו. תמיד להיות האיש דרך

בגמ': שם מפורש והאמהות האבות
.˙Â˜ÂÈ˙ ‰''Î ((Â-‰)) Â דרבא מימרא

כ''א): (בתרא יחפור לא ÓÂ''˘פרק
.'ÂÎÂ ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏÂÓ פלוגתא שם

כלומר  דייק ולא גריס עדיף הי דאמוראי
התינוקות  בלימוד דייק ולא הרבה  שלמד
ולא  גריס. ולא דייק או ישתבשו שלא
מימרא  דחדא משום להכריע רבינו ראה
בר  דימי ורב ראיה מייתי ולא דרבא
הוא  דרבא וכיון ראיה מייתי פלוגתא
ה''ל  דימי מרב טפי דתלמודא מאריה
בדעת  תלה ולכן שניהם ויבאו שקולים
ז''ל  דסובר נימא או תינוק. של אביו
משנין  אין הלכתא איפסיקא דלא דכיון

ושיעור התינ  ודייק. דגריס למאן אלא  וק
מהיר  שהוא אחר למלמד הם כך דבריו
כלומר  בדקדוק בין במקרא בין ממנו

עיקר: נראה וזה „·¯ÌÈבשניהם. ‰Ó·
.Ì‰È˘ ÂÈ‰˘Î ÌÈ¯ÂÓ‡ דרבא מימרא

כ''א): דף בתרא (בתרא שם

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

וי ֹוצא  מלאכה 12הּתינ ֹוקֹות עֹוׂשה  ׁשהּוא אֹו , ְְִֵֶֶַָָ
ע ּמהן ּבתלמּודן13אחרת מתר ּׁשל ׁשהּוא אֹו ,14- ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבכלל  ה ּוא ה'15הרי  מלאכת  עׂשה "ארּור ְְֲִֵֶֶֶַָֹ
אּלא 16רמּיה" מלּמד , להֹוׁשיב רא ּוי אין ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

יראה  ּולדקּדק.17ּבעל לקרֹות מהיר ׁשאין„., ּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
אּמֹותיהן מ ּפני ּתינ ֹוקֹות, יל ּמד לא - אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶַָֹלֹו
ּתלּמד  לא - א ּׁשה וכן  ּבניהן; אצל  ּבאין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהן

הּבנים  אצל  ּבאין ׁשהן  אבֹותיהן  מּפני .18ּתינֹוק ֹות, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.‰[b],ּתינ ֹוקֹות וחמּׁשה  אצל עׂשרים למדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַָ
עד  - ועׂשרים חמ ּׁשה על יתר הי ּו אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
ּבלּמּודן ; לסּיעֹו ּכדי אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאר ּבעים,
מלּמדי ׁשני להם  מעמידין אר ּבעים, על יתר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיּו

למלּמד Â..19ּתינֹוק ֹות  מּמלּמד ה ּקטן את מֹוליכין ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבדק ּדּוק. ּבין  ּבמקרא ּבין  מּמּנּו, מהיר ׁשה ּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאחר 
אחת, ּבעיר ׁשניהן  ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה 

ּביניהן; מפסיק הּנהר היה  מעיר [c]ולא  אבל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
- העיר  ּבאֹותּה אפּלּו לצ ּדֹו נהר  מ ּצד א ֹו ְְְֲִִִִִַָָָָלעיר,

משנה  לחם

דייק  ולא דגריס לההוא מותבינן אמר ורבא גריס ולא דייק וחד דייק ולא
כיון  שבשתא גריס ולא דדייק מותבינן אמר דימי ורב נפקא ממילא דשבשתא
ז''ל  מהרי''ק והרב רבינו הזכירם לא למה תימה ויש בהלכות. והובאו על דעל
מהלכות  עשירי בפרק שכתב מה על סמך דרבינו ונ''ל למה. ידעתי ולא כתב

לקמן  דרבא מימרא כשהביא שכירות
ומלמד  שם כתב וכו' מתא דספר
או  למד ולא בתינוקות שפשע תינוקות
מסלקינן  בזה היוצא וכל בטעות למד

ו  מימרות וכו'. השני כאן נרמזים הרי
ואיכא  דגריס דחד האחת דהמימרא
ליה  משמע מיניה טפי דגריס אחרינא
שכתב  וזהו פושע הוא שהראשון לרבינו
השנית  והמימרא וכו'. למד ולא שפשע
שם  כתב הרי וכו' ודייק דגריס חד שהיא
שהוא  שמה שפירושו בטעות למד או
יפה  להבינם מדייק אינו לתינוקות גורס
שאינו  מפני בשיבוש לומדים הם אלא
ולא  גריס פירוש וזהו עליהם משגיח
שמסלקין  שם שכתב כיון וכו' דייק
דימי  כרב לפסוק כוונתו ודאי אותם
קשה  אבל ביאר. לא כך ומפני בתרתי
נראה  ז''ל המגיד הרב שמדברי לזה
ר''ל  בטעות למד או רבינו שכתב שמה
שם  כתב שכן טועה עצמו שהמלמד
ביאר  ז''ל והוא רש''י פי' כתב שרבינו
שהמלמד  שר''ל כך רש''י של דעתו
שדעת  דס''ל משמע כן ואם טועה עצמו
בדברי  הוזכרו לא זה ולפי כך הוא רבינו
דייק  לא שפירוש דייק ולא גריס רבינו
מלמד  אינו שהמלמד שר''ל משמע
להבין  מדקדק שאינו אלא בשיבוש
פירשו  וכן נכון על לתלמידים
הדוחק  צד על נאמר אם אלא המפרשים,

דיואב  דמעשה דוחק זה וכל כדין שלא אקרייה דזכר לפ''ז לפרש צריך נמי דיואב ומעשה טועה מעצמו והוא בשיבוש לומד שהוא דייק ולא דגריס מפרש שרבינו
פירש  למה המגיד לרב טעם לתת וצריך דיואב הא בגמרא מייתי דעלה הוא בכה''ג כמו דייק ולא דגריס הא כן ואם בתוס' שם שהכריחו כמו אקרייה דכדין משמע
חילק  לכך נפקא ממילא שבשתא לעיל אמר הוא דהא אדרבא דרבא קשה דלדידיה ז''ל התוס' עליו שהקשו הקושיא לתרץ כדי כן שפירש ונראה ז''ל רש''י דברי כן
שהרב  בשיבוש איירי הכא אבל נפקא ממילא שבושא ודאי והא מעצמו נשתבש שהתלמיד אלא בשיבוש מלמד אינו שהרב הוא למעלה שאמר דמה המגיד הרב
שהכריחו  לי נראה זה כך. לו אמר שהרב מפני בזכרונו שרשום כיון מיניה נפיק לא האי מלמדו עצמו דהרב דכיון על דעל כיון שבשתא אמרינן ובכה''ג מלמדו עצמו

ז''ל: רש''י דעת כן לפרש המגיד להרב
·Ì‰È.ד Ïˆ‡ ˙Â‡·‰ Ì‰È˙ÂÓ‡ ÈÙÓ ˙Â˜ÂÈ˙ „ÓÏÈ ‡Ï ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ ביאר ביאה איסורי מהלכות כ''ב ובפ' פ''א) (דף יוחסין עשרה פ' סוף משנה

ע''ש: ז''ל המגיד הרב הדבר
ÂÎÂ'.ה ˙Â˜ÂÈ˙ ‰''Î ור וכו'. תרי מותבינן חמשין איכא ואי אחד) מלמד אצל (למדים ינוקי כ''ה דרדקי מקרי סך רבא אמר כ''א) (דף יחפור לא מפרש פ' בינו

רמ''ה: סימן ת''ת בהלכות ז''ל מוהרי''ק הרב וכתבו יונה הר' בשם יוסף נמוקי שכתב כפירוש
·„˜„Â˜.ו ÔÈ· ‡¯˜Ó· ÔÈ· ÂÓÓ ¯È‰Ó ‡Â‰˘ ¯Á‡ „ÓÏÓÏ „ÓÏÓÓ ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏÂÓ ממטינן דלא גמלא בן יהושע מתקנת דרבא למימרא רבינו פירוש זהו

הוה  גמלא בן יהושע תקנת שקודם לומר שרוצה שפיר אתי רש''י דעת לפי גמלא בן יהושע מתקנת ופירוש ז''ל, מהרי''ק הרב שכתב וכמו למתא ממתא ינוקא
זה  דדין לכאורה נראה רבינו לפי אבל ינוקא. ממטינן לא ליה דכייפינן כיון גמלא בן יהושע תקנת אחר אבל מלמד כאן ליקח לכוף יכולים אנו שאין מפני ממטינן
דקודם  ליישבו ונראה גמלא. בן יהושע מתקנת אמר איך קשה קצת וא''כ טוב למלמד דייק דלא ממלמד מוליכין היו שלא היה גמלא בן יהושע תקנת קודם אפילו
מכל  כן היה דהדין ודאי בעירו אחד מלמד אחד שלקח אירע דאם אע''פ לירושלים מוליכים היו דהכל כיון כלל דינא האי לומר שייך לא גמלא בן יהושע תקנת
מקום  מכל בעירו מלמד שלקח אע''פ גמלא בן יהושע תקנת דקודם נמי אי לאומרו. יש תקנתו אחר אבל תקנתו קודם לאומרו שייך לא ולכך נהוג היה לא מקום
להוליך  אין התקנה לאחר אבל טוב המלמד שם והיה לירושלים מוליכין הכל שהיו כך התקנה שהיתה כיון ממנו טוב שהוא למלמד לירושלים שיוליכהו ראוי היה

למתא: ממתא

מיימוניות  הגהות
[b] עד ומארבעים סיוע בלי אחד מלמד מספיק ארבעים דעד כתב והרא"ש

מקרי  סך ע"כ: שנים, להם מושיבין חמשים וכשהם לסייע אחר מושיבין חמשים
יותר  זה את זה לכוף יכולין העיר בני אין מאן בפחות אבל ינוקי כ"ה דרדקי
קורא  האחד ב' כאן יש אם הטור [כתב * תוספות: ע"כ מלמד להן להשכיר

קו  אינו והאחר נכון על להבינם עמהם מדקדק ואינו אלא הרבה כך כל רא

ע"כ]: יותר, שמדקדק מלמד אותו לוקחים יותר להבינם עמהם שמדקדק
[c] והוא התוספות כתבו למתא ממתא ינוקא ממטינן לא גמלא בן יהושע מתקנת

אלא  למתא ממתא להו ממטינן לא לפיכך מלמד לשכור שראוי ינוקי כ"ה דאיכא
ע"כ: מלמד, להן לשכור זה את זה לכוף יכולים העיר בני

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
äéäùíéðùáå ïéðáá ìåãâ מהúéá ìáà .íãàä äìåòô åá äìãâù ïåéë

éôì àåäå "ïáøåç åá èåìùé àìå íéîù ïéðáå 'ä äùòî äéäé" éùéìù
áùàøùé éðá úãåáòå äùòî úåëæáå éãé ìò àìë êùîá äæ éðôìù ì

äãåáòäå äééùòä ïéðòá øúåéá úéìòðä úåîéìùä éäåæù úåìâä ïîæ

'ä äùòî äéäé éùéìùä úéáäù êëì äàéáîå úîøåâ àéä à÷ååã ïëìå
.éçöð íåé÷á

.118 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ב.12 ח, ראה 13שם

ועיין  ז. פ"ד, ב"מ תוספתא

ה"ג  פ"ז דמאי .ירושלמי

שם.14 א 15ב"ב כא, .ב"ב

י.16 מח, עיין 17ירמי'

הא  בגדול הא ב: טו, חגיגה

(עבוה"מ) .בקטן

א 18 פב, ב"ב 19.קידושין

א. כא,

הפרדס  מקורות
.äî.êìéàå à"òñ ,â á"á

משנה קמב  כסף

ועיר: עיר ובכל ומדינה מדינה בכל ÂÎÂ'.תינוקות ˙Â˜ÂÈ˙ ‰· ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ ÏÎÂ
אני  מקובל כך נשיאה יהודה ר' משום ר''ל אמר קי''ט) (דף כתבי כל פרק שבת
לה  ואמרי אותה מחריבין רבן בית של תינוקות בה שאין עיר כל מאבותי
והדר  אנשיה מחרימין דברישא הלשונות שתי קיים ורבינו אותה. מחרימין

אותה. מחריבין כלומר אותה מחרימין
,'ÂÎÂ ÌÈÈ˜˙Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ˘''ÓÂ

שם:
„ÓÏ˙‰Ï ˙Â˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ ·

.'ÂÎÂ גבי כ''א) (בתרא יחפור לא פרק
שיהיו  תניא גמלא בן יהושע תקנת
שבע  כבן שש כבן אותם מכניסים
הא  בבריא דהא לרבינו ליה ומשמע

התוס': וכ''כ ÂÁÙ·Â˙בכחוש ˘''ÓÂ
.ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ ˘˘ Ô·Ó יחפור לא בפ'

לרב  רב דא''ל נ') (כתובות נערה ובפרק
תינוקות  מלמד שהיה שילת בר שמואל
תקבל  שית בר תקבל לא שית מבר בציר
תורה. הלעיטהו כלומר כתורא ליה וספי
למקרא  חמש בן דאבות בפ''ה דתנן והא
בן  דהיינו לרבינו דמשמע למימר איכא

שש: בשנת שנכנס שלימות ÎÓÂ‰חמש
.'ÂÎÂ „ÓÏÓ‰ Ì˙Â‡ יחפור לא פ'

לרב רב א''ל שם) בר (בתרא שמואל
אלא  תמחי לא לינוקי מחית כי שילת

דמסאנא: ÏÎבערקתא Ô„ÓÏÓÂ ·˘ÂÈÂ
.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÂÏË·È ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÌÂÈ‰

.'ÂÎÂ ‰ÏÈÁ˙· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ ˙·˘· Ï·‡ ˘''ÓÂ קוראין לא הר''ן ופי' בראשון. שונין אלא בשבת בתחילה קורין לא תינוקות ל''ז) (נדרים המודר בין אין פרק ברייתא
התוספות  פירשו וכן עכ''ל. ראשונה חזרה שהיא אע''פ בשבת אותו שונין השבת לפני ראשונה כלום קראו אם בראשון שונין אלא בימיהם קראו שלא מה בתחילה

‰Ó˜„˘.והריב''ש: ˙È· ÔÈÈ·Ï ÂÏÈÙ‡Â ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â:(:קי''ט דף (שבת כתבי כל מימרא
.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙‰ „ÓÏÓ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ה'‚ מלאכת עושה ארור עליו נאמר יואב דטעה חד בשיבושא דק לא דיואב דרביה דמשום  יחפור לא פ' מדאמרינן כן למד

התינוקות: לטעות הגורם לכל דה''ה שמעינן וממילא רמיה

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ׁשּמֹוׁשיבין עד  העיר, אנ ׁשי את  מחרימין  - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָרּבן 
את  מחריבין  - הֹוׁשיב ּו לא ואם ּתינ ֹוקֹות; ְְְְִִִִִֵֶַַֹמלּמדי
ּפיהם  ּבהבל  אּלא מתקּים, העֹולם ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעיר;

ר ּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות  את ·..2ׁשל מכניסין ְִִִֵֶֶֶַַָ
ּכח  לפי ׁשבע, ּכבן  ׁשׁש ּכבן להתלּמד  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּתינ ֹוקֹות

ּגּופ ֹו; ּובנין מכניסיןהּבן אין  ׁשׁש, מ ּבן  ּופחֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
עליהן3אֹותֹו להּטיל המלּמד , אֹותן  ּומּכה .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
אכזרי4אימה  מּוסר אֹויב , מּכת  אֹותן מּכה ואינ ֹו אֹותן5. יּכה  לא ,לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבמקלֹות, ולא קטּנה ּבׁשֹוטים  ּברצּועה ּכּלֹו,6אּלא הּיֹום  ּכל  ּומלּמדן ויֹוׁשב  . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּלילה  מן ה ּתינֹוק ֹות 7ּומקצת יּבטל ּו ולא ּובּלילה . ּבּיֹום ללמד  לחּנכן  ּכדי  - ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

טֹובים  ימים  וערבי ׁשּבתֹות  מערבי חּוץ טֹובים;8ּכלל, ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין  אבל  לכּתחּלה, קֹורין  אין  ּבׁשּבת, מבּטלין]י [.9אבל ואין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ה ּמקּדׁש ּבית לבנין  ואפּלּו ׁשה ּוא ‚..10הּתינֹוקֹות, ּתינ ֹוקֹות את 11מל ּמד מּניח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ב „ÓÏÓ‰ Ô˙Â‡ ‰ÎÓÂ לינוקא מחית כי אמרו כ''א) (דף יחפור לא בפרק
לחבריה. צוותא ליהוי קרי דלא קרי דקרי דמסאנא בערקתא אלא [ליה] תמחי לא
קרי  ההכאה מחמת ויקרא ישמע אשר והתינוק קטנה ברצועה אותם הכה כלומר
בחברתם  שם יהיה לפחות כלומר לחבריה, צוותא יהיה יקרא ולא ישמע שלא ומי

אומרים: שהאחרים ממה מעט ויבין
ÂÎÂ'.ג ˙Â˜ÂÈ˙‰ „ÓÏÓ לא בפרק שם

דהוא  דיואב מעשה הביאו יחפור
ומכל  ר''ח שפירש כמו כדין זכר אקרייה
אשגח  דלא משום רמיה הוא מקום

תלמידיה: קרי הוי היכי שם ÂÚ„למידע
רבינו. הזכירם ולא מימרי תרי בגמרא
ואיכא  דגריס דדרדקי מקרי האי חדא
דאיכא  מיניה טפי דגריס אחרינא
ליה  מסלקינן אי ורבא דימי דרב פלוגתא
דגריס  חד דדרדקי מקרי תרי הני ואידך

מיימוניות  הגהות
אותה,[`] מחריבין אומר רבי עד כו' מקובלני נשיאה יהודה לר' רשב"ל אמר

שביטלו ע"כ: בשביל אלא ירושלים חרבה לא המנונא רב אמר קי"ט [שבת *
בחוץ]: עולל על שפוך שנאמר רבן בית של תינוקות בה

[a] מלמדו שאביו עמו לגלגל היינו למקרא חמש בן אבות במסכת דתנן והא
גמור  בבריא איירי אבות דמסכת ההיא נמי אי כתורא ליה למספי שש ובן מעט

ע"כ: ע"ש, נערה פ' בכתובות משמע וכן

עוז  מגדל
.ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ô„ÓÏÓÂ ·˘ÂÈÂ פ"א) אבות במסכת ששנינו ממה פסק זה דעתי לפי

בניסן, ט"ו עד באב מט"ו ל"א) (תענית ואמרו וכו' מוסיף ודלא יסיף דמוסיף מי"ג)

ידעתיה: לא אחרת ראיה לו יש ˙Â˜ÂÈ˙.ואם ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â:(.ג (דף דמגילה פ"ק

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ˙Â˜ÂÈ˙ „ÓÏÓ:(ע"ב כ"א (דף יחפור לא פ'

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·Ï ÂÏÈÙ‡Â ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â" .È

äøéçáä úéá úåëìäá íâ áúë äæ ïéã לìù úå÷åðéú ïéìèáî ïéàå"
úéðá úåöî øãâù óñåð ïéðò ãîìì ïéãä íù ìôëå "ïéðáì ïáø úéá
úéá ìù "àöôç"á ïéã íà éë àøáâ úáåç åðéà íãà éãéá ùã÷îä
ïéàù íù ùãçîå .íãà éãéá úåðáäì êéøö åðééðò ãöîù ùã÷îä
äøåú ãåîìú áåéç úîçî ÷ø àì) úéáä ïéðáì úå÷åðéúä ïéìèáî
ïéðáá ïéã åäæù ïåéë ,(ùã÷îä úéá ïéðá ìéáùá åìéôà äçãð åðéàù
íå÷î ïéà íãà éãéá úåùòäì äëéøö åúéðáù ÷"îäéá ãöî íâù úéáä

.ïéðáì ø"áùú ìèáì
íâ çëåî ÷"îäéá ìù àöôçá ïéã àåä úéáä ïéðáù äæ ïéðò
ïîöòá ãòñìå úåðáì ïéáééç ìëä" êåîñá íù àéáäù äëìääî

"íéùðå íéùðà לאúáåç ïäù úååöîäî àéä ùã÷îä ïéðá úåöî àìäå
ùéàå ùéà ìë ìù åúáåç àìå øåáéöä לבíéùðä åá úåáééç òåãî ,ãåòå

ùã÷îä úà ïéðåá ïéà" éøäù â"îæäù ò"î àåä úéáä ïéðá àìäå
"äìéìá àìå ïéîé÷î íåéá ïëùîä úà íé÷ä íåéáå øîàðù äìéìá לג.

à"åùòå" øåáéöä éãé ìò úåùòäì êéøöù àåä ùã÷îä ïéðá øãâù ,àì
àøùé ììë úéùò ¯àøùé ìëì êééù ïëìå ì.íéùðå íéùðà ì

áúëù äî éô ìò ïáåé íãà éãé ìò úåðáäì ÷"îäéá êøöåäù íòèä
ï"áîøä לדúéáì æîø" íäá ùéù ÷çöé éãé ìò úåøàáä úøéôç ïéðòá

àíùëù øîåì ùé åéøáã íòèáå ."'åë ÷çöé ìù åéðá åùòé øùà íé÷ì

à íéîä úà øöåé åðéà øàá øôåçäùíéðáàäå øôòä úà øéñî àì
"íëåúá éúðëùå" ¯ äðéëùä êë ,íäéìò íéñëîä לה"úøöåð" äðéà ¯

à úéáä ïéðá éãé ìòïëìå åðéðáá íãàä úìåòô éãé ìò úìâúî àì
"àöôç"á ïéã àéä íãà éãéá åúééðá.÷"îäéá ìù

úìåòô íäá äìãâù ìëëù úåùã÷îáå ïëùîá åðéöî êë íåùî
àøùé.øúåé êåøà ïîæì åîéé÷úäå ïúìòî äìåãâ äúéä ì

ïëùîä úî÷äù éôì ïëùîä úìòî ìò äìãâ ïåùàøä úéáä úìòî
"øäá úàøä øùà åèôùîë . ." äúéä לו,åãîìå äùîì ä"á÷ä äàøäù

äìåãâ äòéâé ìù ïôåàá åúéùò äúéä àì àìéîîå לזúéáá ë"àùî
"ìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëä" øîàðù óà ,ïåùàø לחïéðáä äùòð

éøôñá øîàðä ô"ò èøôáå .êåøà ïîæ êùîáå íãà éðá éåáéøá לטåðëùì"
àöåî äúà ïëå Y "àéáðä êì øîàé ë"çàå àöîå ùåøã . . åùøãú

ãåãá מá÷òé øéáàì øãð 'äì òáùð øùà åúåðò ìë úà ãåãì 'ä øåëæ"
"á÷òé øéáàì úåðëùî 'äì íå÷î àöîà ãò 'åâå éúéá ìäåàá àáà íà
åì øîàð ë"çà ÷øå ùã÷îä íå÷î úà àåöîì òâééúäå ìãúùäù

.àéáðäî
àøùé úìåòô äìãâ éðùä úéáä ïéðáá ìáàäùòî éøäù øúåé ãåò ì

àéáðä úàøåä éãé ìò àìå ïëùîáë 'ä úåìâúä éãé ìò àá àì ïéðáä
ùøåë úàùøä éãé ìò à"ë ïåùàø úéááë מאäúéä àì ïéðáä úøåö íâå

í"áîøä ù"îë ïåùàø úéááë äøåøá מבéîéá åðáùë éðù úéá éùðàù
à÷æçéá íéùøåôîä íéøáã ïéòîå äîìù ïéðáë åäåðá àøæòì מגïëìå

"ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë äéäé ìåãâ" éðù úéáá íéé÷úð מד

היד  מקורות
א.2 קיט, כא,3שבת ב"ב

א  נ, כתובות ח,4.א מכות

שוח"ט 5א. מדרש עיין

ההוא  א: לו, גיטין עיין פ"ו.

ירמי' ע"פ וכו'. דרדקי מקרי

יד. ועיין 6ל, שם. ב"ב

ב. כב, שמו"ר 7מכות

א  יא, שבת ראה ה. פמ"ז,

היכן  רואה החזן (במשנה):

(ובפיה"מ). קוראין תינוקות

פסחים 8 א. כח, סוכה עיין

א. א.9קט, לז, נדרים

ב.10 קיט, ב"ב 11שבת

א. כא,

הפרדס  מקורות
.ì.á"é 'ìä 'à ÷øô

.àìäøéçáä úéá úåëìä
.á"éä à"ô.áìî"îäñ

æ"ãòå .ò"îä ÷ìç óåñá
:äôåñá ä"ö äåöî êåðéçá
ïðéàù úåöîä ïî åæå"
ìò íà éë ãéçéä ìò úåìèåî

."ïìåë øåáéöä.âì'ìä
.á"éä à"ô ç"äéá

.ãì.ë æ"ë úåãìåú

.äì.ç ä"ë äîåøú
.åì.ì ,åë úåîù.æìäøúéå

,èì éãå÷ô) é"ùøô ô"ò äæî
àé íù àîåçðúî Y âì
äùî úééùòù Y ((íééåðéùá)
äúà ÷åñò"ù äæá äúéä
úî÷äå ,"åîé÷îë äàøð êãéá

àî äúéä ïëùîä.åéì

.çì.èé ,çë à"äã

.èì.ä ,áé íéøáã
.î.ä ¯à ,áì÷ íéìéäú

.àî.êìéàå .à ,à àøæò
.áî.ã ,à ç"áäéá 'ìä
.âîè"åéú äëåøàá äàøå

.úåãéî úëñîì åúçéúôá
.ãî.è ,á éãç



קמג  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ רווק „ ילמד לא פ''ב) (דף קדושין בסוף משנה
לא  אשה לו שאין מי אף אומר אליעזר רבי סופרים אשה תלמד ולא סופרים
מדברי  ונראה אצלו. שרויה ואינה לו יש אפילו דה ''ק בגמ' ואמרינן סופרים ילמד
וטעמו  ביאה. איסורי מהלכות כ''ב פ' מדבריו עוד נראה וכן כר''א שפוסק רבינו
אליביה. בגמרא וטרו דשקלו משום
וכתב  זה טעם שם דחה המגיד והרב
כת''ק  דהלכה הרי''ף מדברי שנראה

עיקר. לו נראה ÏÎÂושכן ·˙Î˘ ‰ÓÂ
דבשלמא ‡˘‰, נשואה ואפילו כלומר

משמרתו  היא עמו שאשתו כיון איש גבי
אין  אבל בבית תמיד להיות שדרכה לפי
וטעם  בביתו. תמיד להיות האיש דרך

בגמ': שם מפורש והאמהות האבות
.˙Â˜ÂÈ˙ ‰''Î ((Â-‰)) Â דרבא מימרא

כ''א): (בתרא יחפור לא ÓÂ''˘פרק
.'ÂÎÂ ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏÂÓ פלוגתא שם

כלומר  דייק ולא גריס עדיף הי דאמוראי
התינוקות  בלימוד דייק ולא הרבה  שלמד
ולא  גריס. ולא דייק או ישתבשו שלא
מימרא  דחדא משום להכריע רבינו ראה
בר  דימי ורב ראיה מייתי ולא דרבא
הוא  דרבא וכיון ראיה מייתי פלוגתא
ה''ל  דימי מרב טפי דתלמודא מאריה
בדעת  תלה ולכן שניהם ויבאו שקולים
ז''ל  דסובר נימא או תינוק. של אביו
משנין  אין הלכתא איפסיקא דלא דכיון

ושיעור התינ  ודייק. דגריס למאן אלא  וק
מהיר  שהוא אחר למלמד הם כך דבריו
כלומר  בדקדוק בין במקרא בין ממנו

עיקר: נראה וזה „·¯ÌÈבשניהם. ‰Ó·
.Ì‰È˘ ÂÈ‰˘Î ÌÈ¯ÂÓ‡ דרבא מימרא

כ''א): דף בתרא (בתרא שם

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

וי ֹוצא  מלאכה 12הּתינ ֹוקֹות עֹוׂשה  ׁשהּוא אֹו , ְְִֵֶֶַָָ
ע ּמהן ּבתלמּודן13אחרת מתר ּׁשל ׁשהּוא אֹו ,14- ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבכלל  ה ּוא ה'15הרי  מלאכת  עׂשה "ארּור ְְֲִֵֶֶֶַָֹ
אּלא 16רמּיה" מלּמד , להֹוׁשיב רא ּוי אין ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

יראה  ּולדקּדק.17ּבעל לקרֹות מהיר ׁשאין„., ּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
אּמֹותיהן מ ּפני ּתינ ֹוקֹות, יל ּמד לא - אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶַָֹלֹו
ּתלּמד  לא - א ּׁשה וכן  ּבניהן; אצל  ּבאין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהן

הּבנים  אצל  ּבאין ׁשהן  אבֹותיהן  מּפני .18ּתינֹוק ֹות, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.‰[b],ּתינ ֹוקֹות וחמּׁשה  אצל עׂשרים למדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַָ
עד  - ועׂשרים חמ ּׁשה על יתר הי ּו אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
ּבלּמּודן ; לסּיעֹו ּכדי אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאר ּבעים,
מלּמדי ׁשני להם  מעמידין אר ּבעים, על יתר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיּו

למלּמד Â..19ּתינֹוק ֹות  מּמלּמד ה ּקטן את מֹוליכין ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבדק ּדּוק. ּבין  ּבמקרא ּבין  מּמּנּו, מהיר ׁשה ּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאחר 
אחת, ּבעיר ׁשניהן  ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה 

ּביניהן; מפסיק הּנהר היה  מעיר [c]ולא  אבל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
- העיר  ּבאֹותּה אפּלּו לצ ּדֹו נהר  מ ּצד א ֹו ְְְֲִִִִִַָָָָלעיר,

משנה  לחם

דייק  ולא דגריס לההוא מותבינן אמר ורבא גריס ולא דייק וחד דייק ולא
כיון  שבשתא גריס ולא דדייק מותבינן אמר דימי ורב נפקא ממילא דשבשתא
ז''ל  מהרי''ק והרב רבינו הזכירם לא למה תימה ויש בהלכות. והובאו על דעל
מהלכות  עשירי בפרק שכתב מה על סמך דרבינו ונ''ל למה. ידעתי ולא כתב

לקמן  דרבא מימרא כשהביא שכירות
ומלמד  שם כתב וכו' מתא דספר
או  למד ולא בתינוקות שפשע תינוקות
מסלקינן  בזה היוצא וכל בטעות למד

ו  מימרות וכו'. השני כאן נרמזים הרי
ואיכא  דגריס דחד האחת דהמימרא
ליה  משמע מיניה טפי דגריס אחרינא
שכתב  וזהו פושע הוא שהראשון לרבינו
השנית  והמימרא וכו'. למד ולא שפשע
שם  כתב הרי וכו' ודייק דגריס חד שהיא
שהוא  שמה שפירושו בטעות למד או
יפה  להבינם מדייק אינו לתינוקות גורס
שאינו  מפני בשיבוש לומדים הם אלא
ולא  גריס פירוש וזהו עליהם משגיח
שמסלקין  שם שכתב כיון וכו' דייק
דימי  כרב לפסוק כוונתו ודאי אותם
קשה  אבל ביאר. לא כך ומפני בתרתי
נראה  ז''ל המגיד הרב שמדברי לזה
ר''ל  בטעות למד או רבינו שכתב שמה
שם  כתב שכן טועה עצמו שהמלמד
ביאר  ז''ל והוא רש''י פי' כתב שרבינו
שהמלמד  שר''ל כך רש''י של דעתו
שדעת  דס''ל משמע כן ואם טועה עצמו
בדברי  הוזכרו לא זה ולפי כך הוא רבינו
דייק  לא שפירוש דייק ולא גריס רבינו
מלמד  אינו שהמלמד שר''ל משמע
להבין  מדקדק שאינו אלא בשיבוש
פירשו  וכן נכון על לתלמידים
הדוחק  צד על נאמר אם אלא המפרשים,

דיואב  דמעשה דוחק זה וכל כדין שלא אקרייה דזכר לפ''ז לפרש צריך נמי דיואב ומעשה טועה מעצמו והוא בשיבוש לומד שהוא דייק ולא דגריס מפרש שרבינו
פירש  למה המגיד לרב טעם לתת וצריך דיואב הא בגמרא מייתי דעלה הוא בכה''ג כמו דייק ולא דגריס הא כן ואם בתוס' שם שהכריחו כמו אקרייה דכדין משמע
חילק  לכך נפקא ממילא שבשתא לעיל אמר הוא דהא אדרבא דרבא קשה דלדידיה ז''ל התוס' עליו שהקשו הקושיא לתרץ כדי כן שפירש ונראה ז''ל רש''י דברי כן
שהרב  בשיבוש איירי הכא אבל נפקא ממילא שבושא ודאי והא מעצמו נשתבש שהתלמיד אלא בשיבוש מלמד אינו שהרב הוא למעלה שאמר דמה המגיד הרב
שהכריחו  לי נראה זה כך. לו אמר שהרב מפני בזכרונו שרשום כיון מיניה נפיק לא האי מלמדו עצמו דהרב דכיון על דעל כיון שבשתא אמרינן ובכה''ג מלמדו עצמו

ז''ל: רש''י דעת כן לפרש המגיד להרב
·Ì‰È.ד Ïˆ‡ ˙Â‡·‰ Ì‰È˙ÂÓ‡ ÈÙÓ ˙Â˜ÂÈ˙ „ÓÏÈ ‡Ï ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ ביאר ביאה איסורי מהלכות כ''ב ובפ' פ''א) (דף יוחסין עשרה פ' סוף משנה

ע''ש: ז''ל המגיד הרב הדבר
ÂÎÂ'.ה ˙Â˜ÂÈ˙ ‰''Î ור וכו'. תרי מותבינן חמשין איכא ואי אחד) מלמד אצל (למדים ינוקי כ''ה דרדקי מקרי סך רבא אמר כ''א) (דף יחפור לא מפרש פ' בינו

רמ''ה: סימן ת''ת בהלכות ז''ל מוהרי''ק הרב וכתבו יונה הר' בשם יוסף נמוקי שכתב כפירוש
·„˜„Â˜.ו ÔÈ· ‡¯˜Ó· ÔÈ· ÂÓÓ ¯È‰Ó ‡Â‰˘ ¯Á‡ „ÓÏÓÏ „ÓÏÓÓ ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏÂÓ ממטינן דלא גמלא בן יהושע מתקנת דרבא למימרא רבינו פירוש זהו

הוה  גמלא בן יהושע תקנת שקודם לומר שרוצה שפיר אתי רש''י דעת לפי גמלא בן יהושע מתקנת ופירוש ז''ל, מהרי''ק הרב שכתב וכמו למתא ממתא ינוקא
זה  דדין לכאורה נראה רבינו לפי אבל ינוקא. ממטינן לא ליה דכייפינן כיון גמלא בן יהושע תקנת אחר אבל מלמד כאן ליקח לכוף יכולים אנו שאין מפני ממטינן
דקודם  ליישבו ונראה גמלא. בן יהושע מתקנת אמר איך קשה קצת וא''כ טוב למלמד דייק דלא ממלמד מוליכין היו שלא היה גמלא בן יהושע תקנת קודם אפילו
מכל  כן היה דהדין ודאי בעירו אחד מלמד אחד שלקח אירע דאם אע''פ לירושלים מוליכים היו דהכל כיון כלל דינא האי לומר שייך לא גמלא בן יהושע תקנת
מקום  מכל בעירו מלמד שלקח אע''פ גמלא בן יהושע תקנת דקודם נמי אי לאומרו. יש תקנתו אחר אבל תקנתו קודם לאומרו שייך לא ולכך נהוג היה לא מקום
להוליך  אין התקנה לאחר אבל טוב המלמד שם והיה לירושלים מוליכין הכל שהיו כך התקנה שהיתה כיון ממנו טוב שהוא למלמד לירושלים שיוליכהו ראוי היה

למתא: ממתא

מיימוניות  הגהות
[b] עד ומארבעים סיוע בלי אחד מלמד מספיק ארבעים דעד כתב והרא"ש

מקרי  סך ע"כ: שנים, להם מושיבין חמשים וכשהם לסייע אחר מושיבין חמשים
יותר  זה את זה לכוף יכולין העיר בני אין מאן בפחות אבל ינוקי כ"ה דרדקי
קורא  האחד ב' כאן יש אם הטור [כתב * תוספות: ע"כ מלמד להן להשכיר

קו  אינו והאחר נכון על להבינם עמהם מדקדק ואינו אלא הרבה כך כל רא

ע"כ]: יותר, שמדקדק מלמד אותו לוקחים יותר להבינם עמהם שמדקדק
[c] והוא התוספות כתבו למתא ממתא ינוקא ממטינן לא גמלא בן יהושע מתקנת

אלא  למתא ממתא להו ממטינן לא לפיכך מלמד לשכור שראוי ינוקי כ"ה דאיכא
ע"כ: מלמד, להן לשכור זה את זה לכוף יכולים העיר בני

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
äéäùíéðùáå ïéðáá ìåãâ מהúéá ìáà .íãàä äìåòô åá äìãâù ïåéë

éôì àåäå "ïáøåç åá èåìùé àìå íéîù ïéðáå 'ä äùòî äéäé" éùéìù
áùàøùé éðá úãåáòå äùòî úåëæáå éãé ìò àìë êùîá äæ éðôìù ì

äãåáòäå äééùòä ïéðòá øúåéá úéìòðä úåîéìùä éäåæù úåìâä ïîæ

'ä äùòî äéäé éùéìùä úéáäù êëì äàéáîå úîøåâ àéä à÷ååã ïëìå
.éçöð íåé÷á

.118 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ב.12 ח, ראה 13שם

ועיין  ז. פ"ד, ב"מ תוספתא

ה"ג  פ"ז דמאי .ירושלמי

שם.14 א 15ב"ב כא, .ב"ב

י.16 מח, עיין 17ירמי'

הא  בגדול הא ב: טו, חגיגה

(עבוה"מ) .בקטן

א 18 פב, ב"ב 19.קידושין

א. כא,

הפרדס  מקורות
.äî.êìéàå à"òñ ,â á"á

משנה קמב  כסף

ועיר: עיר ובכל ומדינה מדינה בכל ÂÎÂ'.תינוקות ˙Â˜ÂÈ˙ ‰· ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ ÏÎÂ
אני  מקובל כך נשיאה יהודה ר' משום ר''ל אמר קי''ט) (דף כתבי כל פרק שבת
לה  ואמרי אותה מחריבין רבן בית של תינוקות בה שאין עיר כל מאבותי
והדר  אנשיה מחרימין דברישא הלשונות שתי קיים ורבינו אותה. מחרימין

אותה. מחריבין כלומר אותה מחרימין
,'ÂÎÂ ÌÈÈ˜˙Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ˘''ÓÂ

שם:
„ÓÏ˙‰Ï ˙Â˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ ·

.'ÂÎÂ גבי כ''א) (בתרא יחפור לא פרק
שיהיו  תניא גמלא בן יהושע תקנת
שבע  כבן שש כבן אותם מכניסים
הא  בבריא דהא לרבינו ליה ומשמע

התוס': וכ''כ ÂÁÙ·Â˙בכחוש ˘''ÓÂ
.ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ ˘˘ Ô·Ó יחפור לא בפ'

לרב  רב דא''ל נ') (כתובות נערה ובפרק
תינוקות  מלמד שהיה שילת בר שמואל
תקבל  שית בר תקבל לא שית מבר בציר
תורה. הלעיטהו כלומר כתורא ליה וספי
למקרא  חמש בן דאבות בפ''ה דתנן והא
בן  דהיינו לרבינו דמשמע למימר איכא

שש: בשנת שנכנס שלימות ÎÓÂ‰חמש
.'ÂÎÂ „ÓÏÓ‰ Ì˙Â‡ יחפור לא פ'

לרב רב א''ל שם) בר (בתרא שמואל
אלא  תמחי לא לינוקי מחית כי שילת

דמסאנא: ÏÎבערקתא Ô„ÓÏÓÂ ·˘ÂÈÂ
.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÂÏË·È ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÌÂÈ‰

.'ÂÎÂ ‰ÏÈÁ˙· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ ˙·˘· Ï·‡ ˘''ÓÂ קוראין לא הר''ן ופי' בראשון. שונין אלא בשבת בתחילה קורין לא תינוקות ל''ז) (נדרים המודר בין אין פרק ברייתא
התוספות  פירשו וכן עכ''ל. ראשונה חזרה שהיא אע''פ בשבת אותו שונין השבת לפני ראשונה כלום קראו אם בראשון שונין אלא בימיהם קראו שלא מה בתחילה

‰Ó˜„˘.והריב''ש: ˙È· ÔÈÈ·Ï ÂÏÈÙ‡Â ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â:(:קי''ט דף (שבת כתבי כל מימרא
.'ÂÎÂ ˙Â˜ÂÈ˙‰ „ÓÏÓ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ה'‚ מלאכת עושה ארור עליו נאמר יואב דטעה חד בשיבושא דק לא דיואב דרביה דמשום  יחפור לא פ' מדאמרינן כן למד

התינוקות: לטעות הגורם לכל דה''ה שמעינן וממילא רמיה

· ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ׁשּמֹוׁשיבין עד  העיר, אנ ׁשי את  מחרימין  - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָרּבן 
את  מחריבין  - הֹוׁשיב ּו לא ואם ּתינ ֹוקֹות; ְְְְִִִִִֵֶַַֹמלּמדי
ּפיהם  ּבהבל  אּלא מתקּים, העֹולם ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעיר;

ר ּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות  את ·..2ׁשל מכניסין ְִִִֵֶֶֶַַָ
ּכח  לפי ׁשבע, ּכבן  ׁשׁש ּכבן להתלּמד  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּתינ ֹוקֹות

ּגּופ ֹו; ּובנין מכניסיןהּבן אין  ׁשׁש, מ ּבן  ּופחֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
עליהן3אֹותֹו להּטיל המלּמד , אֹותן  ּומּכה .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
אכזרי4אימה  מּוסר אֹויב , מּכת  אֹותן מּכה ואינ ֹו אֹותן5. יּכה  לא ,לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבמקלֹות, ולא קטּנה ּבׁשֹוטים  ּברצּועה ּכּלֹו,6אּלא הּיֹום  ּכל  ּומלּמדן ויֹוׁשב  . ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּלילה  מן ה ּתינֹוק ֹות 7ּומקצת יּבטל ּו ולא ּובּלילה . ּבּיֹום ללמד  לחּנכן  ּכדי  - ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

טֹובים  ימים  וערבי ׁשּבתֹות  מערבי חּוץ טֹובים;8ּכלל, ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין  אבל  לכּתחּלה, קֹורין  אין  ּבׁשּבת, מבּטלין]י [.9אבל ואין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ה ּמקּדׁש ּבית לבנין  ואפּלּו ׁשה ּוא ‚..10הּתינֹוקֹות, ּתינ ֹוקֹות את 11מל ּמד מּניח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ב „ÓÏÓ‰ Ô˙Â‡ ‰ÎÓÂ לינוקא מחית כי אמרו כ''א) (דף יחפור לא בפרק
לחבריה. צוותא ליהוי קרי דלא קרי דקרי דמסאנא בערקתא אלא [ליה] תמחי לא
קרי  ההכאה מחמת ויקרא ישמע אשר והתינוק קטנה ברצועה אותם הכה כלומר
בחברתם  שם יהיה לפחות כלומר לחבריה, צוותא יהיה יקרא ולא ישמע שלא ומי

אומרים: שהאחרים ממה מעט ויבין
ÂÎÂ'.ג ˙Â˜ÂÈ˙‰ „ÓÏÓ לא בפרק שם

דהוא  דיואב מעשה הביאו יחפור
ומכל  ר''ח שפירש כמו כדין זכר אקרייה
אשגח  דלא משום רמיה הוא מקום

תלמידיה: קרי הוי היכי שם ÂÚ„למידע
רבינו. הזכירם ולא מימרי תרי בגמרא
ואיכא  דגריס דדרדקי מקרי האי חדא
דאיכא  מיניה טפי דגריס אחרינא
ליה  מסלקינן אי ורבא דימי דרב פלוגתא
דגריס  חד דדרדקי מקרי תרי הני ואידך

מיימוניות  הגהות
אותה,[`] מחריבין אומר רבי עד כו' מקובלני נשיאה יהודה לר' רשב"ל אמר

שביטלו ע"כ: בשביל אלא ירושלים חרבה לא המנונא רב אמר קי"ט [שבת *
בחוץ]: עולל על שפוך שנאמר רבן בית של תינוקות בה

[a] מלמדו שאביו עמו לגלגל היינו למקרא חמש בן אבות במסכת דתנן והא
גמור  בבריא איירי אבות דמסכת ההיא נמי אי כתורא ליה למספי שש ובן מעט

ע"כ: ע"ש, נערה פ' בכתובות משמע וכן

עוז  מגדל
.ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ô„ÓÏÓÂ ·˘ÂÈÂ פ"א) אבות במסכת ששנינו ממה פסק זה דעתי לפי

בניסן, ט"ו עד באב מט"ו ל"א) (תענית ואמרו וכו' מוסיף ודלא יסיף דמוסיף מי"ג)

ידעתיה: לא אחרת ראיה לו יש ˙Â˜ÂÈ˙.ואם ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â:(.ג (דף דמגילה פ"ק

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ˙Â˜ÂÈ˙ „ÓÏÓ:(ע"ב כ"א (דף יחפור לא פ'

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·Ï ÂÏÈÙ‡Â ˙Â˜ÂÈ˙‰ ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡Â" .È

äøéçáä úéá úåëìäá íâ áúë äæ ïéã לìù úå÷åðéú ïéìèáî ïéàå"
úéðá úåöî øãâù óñåð ïéðò ãîìì ïéãä íù ìôëå "ïéðáì ïáø úéá
úéá ìù "àöôç"á ïéã íà éë àøáâ úáåç åðéà íãà éãéá ùã÷îä
ïéàù íù ùãçîå .íãà éãéá úåðáäì êéøö åðééðò ãöîù ùã÷îä
äøåú ãåîìú áåéç úîçî ÷ø àì) úéáä ïéðáì úå÷åðéúä ïéìèáî
ïéðáá ïéã åäæù ïåéë ,(ùã÷îä úéá ïéðá ìéáùá åìéôà äçãð åðéàù
íå÷î ïéà íãà éãéá úåùòäì äëéøö åúéðáù ÷"îäéá ãöî íâù úéáä

.ïéðáì ø"áùú ìèáì
íâ çëåî ÷"îäéá ìù àöôçá ïéã àåä úéáä ïéðáù äæ ïéðò
ïîöòá ãòñìå úåðáì ïéáééç ìëä" êåîñá íù àéáäù äëìääî

"íéùðå íéùðà לאúáåç ïäù úååöîäî àéä ùã÷îä ïéðá úåöî àìäå
ùéàå ùéà ìë ìù åúáåç àìå øåáéöä לבíéùðä åá úåáééç òåãî ,ãåòå

ùã÷îä úà ïéðåá ïéà" éøäù â"îæäù ò"î àåä úéáä ïéðá àìäå
"äìéìá àìå ïéîé÷î íåéá ïëùîä úà íé÷ä íåéáå øîàðù äìéìá לג.

à"åùòå" øåáéöä éãé ìò úåùòäì êéøöù àåä ùã÷îä ïéðá øãâù ,àì
àøùé ììë úéùò ¯àøùé ìëì êééù ïëìå ì.íéùðå íéùðà ì

áúëù äî éô ìò ïáåé íãà éãé ìò úåðáäì ÷"îäéá êøöåäù íòèä
ï"áîøä לדúéáì æîø" íäá ùéù ÷çöé éãé ìò úåøàáä úøéôç ïéðòá

àíùëù øîåì ùé åéøáã íòèáå ."'åë ÷çöé ìù åéðá åùòé øùà íé÷ì

à íéîä úà øöåé åðéà øàá øôåçäùíéðáàäå øôòä úà øéñî àì
"íëåúá éúðëùå" ¯ äðéëùä êë ,íäéìò íéñëîä לה"úøöåð" äðéà ¯

à úéáä ïéðá éãé ìòïëìå åðéðáá íãàä úìåòô éãé ìò úìâúî àì
"àöôç"á ïéã àéä íãà éãéá åúééðá.÷"îäéá ìù

úìåòô íäá äìãâù ìëëù úåùã÷îáå ïëùîá åðéöî êë íåùî
àøùé.øúåé êåøà ïîæì åîéé÷úäå ïúìòî äìåãâ äúéä ì

ïëùîä úî÷äù éôì ïëùîä úìòî ìò äìãâ ïåùàøä úéáä úìòî
"øäá úàøä øùà åèôùîë . ." äúéä לו,åãîìå äùîì ä"á÷ä äàøäù

äìåãâ äòéâé ìù ïôåàá åúéùò äúéä àì àìéîîå לזúéáá ë"àùî
"ìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëä" øîàðù óà ,ïåùàø לחïéðáä äùòð

éøôñá øîàðä ô"ò èøôáå .êåøà ïîæ êùîáå íãà éðá éåáéøá לטåðëùì"
àöåî äúà ïëå Y "àéáðä êì øîàé ë"çàå àöîå ùåøã . . åùøãú

ãåãá מá÷òé øéáàì øãð 'äì òáùð øùà åúåðò ìë úà ãåãì 'ä øåëæ"
"á÷òé øéáàì úåðëùî 'äì íå÷î àöîà ãò 'åâå éúéá ìäåàá àáà íà
åì øîàð ë"çà ÷øå ùã÷îä íå÷î úà àåöîì òâééúäå ìãúùäù

.àéáðäî
àøùé úìåòô äìãâ éðùä úéáä ïéðáá ìáàäùòî éøäù øúåé ãåò ì

àéáðä úàøåä éãé ìò àìå ïëùîáë 'ä úåìâúä éãé ìò àá àì ïéðáä
ùøåë úàùøä éãé ìò à"ë ïåùàø úéááë מאäúéä àì ïéðáä úøåö íâå

í"áîøä ù"îë ïåùàø úéááë äøåøá מבéîéá åðáùë éðù úéá éùðàù
à÷æçéá íéùøåôîä íéøáã ïéòîå äîìù ïéðáë åäåðá àøæòì מגïëìå

"ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë äéäé ìåãâ" éðù úéáá íéé÷úð מד

היד  מקורות
א.2 קיט, כא,3שבת ב"ב

א  נ, כתובות ח,4.א מכות

שוח"ט 5א. מדרש עיין

ההוא  א: לו, גיטין עיין פ"ו.

ירמי' ע"פ וכו'. דרדקי מקרי

יד. ועיין 6ל, שם. ב"ב

ב. כב, שמו"ר 7מכות

א  יא, שבת ראה ה. פמ"ז,

היכן  רואה החזן (במשנה):

(ובפיה"מ). קוראין תינוקות

פסחים 8 א. כח, סוכה עיין

א. א.9קט, לז, נדרים

ב.10 קיט, ב"ב 11שבת

א. כא,

הפרדס  מקורות
.ì.á"é 'ìä 'à ÷øô

.àìäøéçáä úéá úåëìä
.á"éä à"ô.áìî"îäñ

æ"ãòå .ò"îä ÷ìç óåñá
:äôåñá ä"ö äåöî êåðéçá
ïðéàù úåöîä ïî åæå"
ìò íà éë ãéçéä ìò úåìèåî

."ïìåë øåáéöä.âì'ìä
.á"éä à"ô ç"äéá

.ãì.ë æ"ë úåãìåú

.äì.ç ä"ë äîåøú
.åì.ì ,åë úåîù.æìäøúéå

,èì éãå÷ô) é"ùøô ô"ò äæî
àé íù àîåçðúî Y âì
äùî úééùòù Y ((íééåðéùá)
äúà ÷åñò"ù äæá äúéä
úî÷äå ,"åîé÷îë äàøð êãéá

àî äúéä ïëùîä.åéì

.çì.èé ,çë à"äã

.èì.ä ,áé íéøáã
.î.ä ¯à ,áì÷ íéìéäú

.àî.êìéàå .à ,à àøæò
.áî.ã ,à ç"áäéá 'ìä
.âîè"åéú äëåøàá äàøå

.úåãéî úëñîì åúçéúôá
.ãî.è ,á éãç



קמה  משנה  כסף

ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ¯ÊÓÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ·
.'ÂÎÂ:(י''ג (דף הוריות סוף משנה

.'ÂÎÂ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· ‰ÂˆÓ ÍÏ ÔÈ‡ ‚
כלם: כנגד תורה ותלמוד פאה בריש
.'ÂÎÂ ‰˘ÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙‰˘

מ'): (דף דקידושין קמא פירקא סוף
˙ÈÈ˘Ú ÂÈÙÏ ‰È‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ „

.'ÂÎÂ ‰ÂˆÓ עוברין אלו פרק ירושלמי
בריה  שלח אבהו רבי חגיגה ובריש
בקסרי  קברים אין המבלי וכו' לטבריה
בעליית  וגמרו נמנו לטבריה שלחתיך
למעשה  קודם התלמוד בלוד נתזא בית
כשיש  דתימא הדא אמרין דקסרין רבנן
מי  שם אין אבל מעשה שיעשה מי שם

קודם: מעשה מעשה שיעשה
.'ÂÎÂ Ì„‡ Ï˘ ÂÈ„ ˙ÏÁ˙ פרק ‰ סוף

קמא  ופרק מ') (דף דקדושין קמא
ז'): (דף ‡„Ìדסנהדרין ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ

.'ÂÎÂ ‰¯Â˙· שנהגו מקום פרק ריש
נ':): דף (פסחים

„Ú 'ÂÎÂ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„ ‡È‰ ÍÎ Â
.‰Ù˙ ‡Ï ‡Ó˘ אבות במסכת

בפ''ה  וקצתו חכמים דשנו בברייתא
בפ''ב: וקצתו

.'ÂÎÂ ‡È‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï ‰¯Â˙· ·Â˙Î Á
ויתר  (נ''ה:) מעברין כיצד פ' עירובין

אבות: במס' הדברים
.'ÂÎÂ ÌÈÓÏ ÂÏ˘Ó ‰¯Â˙ È¯·„ Ë פ''ק

ז'): (דף דתעניות

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

מ ּכתר  ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר , ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
ּבי . . ימלכּו מלכים  "ּבי א ֹומר : הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵָָֹּתֹורה?

י ׂשר ּו" ּגד ֹול 7ׂשרים הּתֹורה  ׁשּכתר  למד ּת, הא  . ְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מלכ ּות  וכתר ּכהּנה חכמים:·..8מ ּכתר  אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ
קֹודם  חכמים , ּתלמיד ּגד ֹול 'ממזר לכהן {חׁשּוב} ְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ

מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר : הארץ, -9עם  ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָ
ולפנים' לפני הּנכנס  ּגדֹול מּכהן היא ה ּמצוֹות ‚..10יקרה ּבכל מצוה ל אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ה ּמצוֹות  ּכל  ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא  ּתֹורה, ּתלמּוד ּכנגד ׁשקּולה ׁשהיא  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן,
מעׂשה 11ּכּלן לידי  מביא  ׁשהּתלמּוד  הּתלמ 12- ,לפיכ ּבכל . לּמע ׂשה קֹודם ּוד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

להע ׂשֹות „.מקֹום . לּמצוה  אפׁשר  אם  - ּתֹורה ותלמּוד  מצוה עׂשּית לפניו  היה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
לתֹורתֹו ויחזר  ה ּמצוה יע ׂשה לאו, ואם ּתלמ ּודֹו; יפסיק לא  אחרים, ידי .13על  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשאר ‰. על  ּכ ואחר ה ּתלמּוד, על אּלא  נ ּדֹון אינ ֹו אדם, ׁשל ּדינ ֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּתחּלת
לׁשמּה14מעׂשיו ׁשּלא  אפּלּו ּבּתֹורה, אדם  יעסק  'לעֹולם חכמים: אמר ּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

לׁשמ ּה' ּבא ל ׁשמּה, ׁשּלא ׁשּמּתֹו -15..Âּכראּוי זֹו מצוה  לקּים ל ּבֹו ׁשּנׂשאֹו מי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
אחרים  לדברים ּדעּתֹו י ּסיח לא  - ּתֹורה  ׁשל ּבכתרּה מכ ּתר ולהי ֹות ולא 16ל ּה, , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּכאחד  והּכבֹוד  העׁשר  עם ּתֹורה  ׁשּיקנה  לּבֹו על ׁשל 17יׂשים ּדר ּכּה ה ּוא ּכ . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אּתה  ּובּתֹורה  ּתחיה, צער וח ּיי ּתי ׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח  ּפת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּתֹורה:

ל ּבטל 18עמל  חֹורין ּבן  אּתה ולא לגמר , הּמלאכה ּכל  עלי ולא אם 19. אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
ה ּצער  לפי - וה ּׂשכר ׂשכר , הר ּבית  ּתֹורה, ּתאמר Ê..20הרּבית ׁשאקּבץ ׁשּמא 'עד : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ואחזר  מעסקי , ואּפנה  צרי ּׁשאני מה  ׁשאקנה  'עד  ואקרא ', ואחזר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹממֹון ,
לעֹולם  ּתֹורה  ׁשל לכתר ּה ז ֹוכה אּתה אין ,לּב על  ז ֹו מחׁשבה ּתעלה  אם  - ּתֹורת21ואקרא' עׂשה  אּלא ; ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּתּפנה  לא  ׁשּמא אׁשנה', 'לכ ׁשאּפנה ּתאמר: ואל  עראי , ּומלאכּת בּׁשמים Á..22קבע , "לא ּבּתֹורה: ּכתּוב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
היא" לּים מעבר  ולא . . מצּויה 23היא היא הרּוח ּבגּסי לא היא", ב ּׁשמים "לא היא",24: לּים מעבר "ולא  ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

מחּכים' סחֹורה  הּמר ּבה ּכל 'לא  חכמים: אמרּו לפיכ היא. ל ּים  מעבר  ּבמהּלכי 'הוי25לא ואמר ּו: וצ ּוּו ; ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה' ועסק עסק, לּמים"Ë..26מעט לכּו צמא ּכל "ה ֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ל :27ּדברי  לֹומר - ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ - אׁשּברן  ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין  אּלא מדרֹון, ּבמקֹום מתּכּנסין אין  הּמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

משנה  לחם

ÂÒÚÈ˜ה ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ
.'ÂÎÂ ‰¯Â˙· Ì„‡ מקום בפרק מימרא

דוקא  דהיינו התוס' וכתבו נ') (דף שנהגו
וכו' רבי שאקרא ע''מ להתכבד כשלומד
נוח  אמרינן בהא לקנטר לומד אם אבל
מכח  מוכרח נראה וזה נברא. שלא לו
לא  שרבינו ואעפ''י התוספות קושית

ביארו:

מיימוניות  הגהות
ע"ש]: ע': דף בנדה כדאיתא שלו שהחכמה ממי רחמים לבקש [וצריך *

עוז  מגדל
.ÌÂ˜Ó ÏÎ· „Ú 'ÂÎ ÔÏÂÎ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· ‰ÂˆÓ ÍÏ ÔÈ‡ ופ"ק ג') (דף דמגילה פ"ק

ירושלמי  תלמוד דפיאה מר והאמר תלמודא מקשה י"ז.) (דף בבלי דב"ק פ"ק נמי וכן

מקומות: ובכמה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף מעשה, לידי מביא שהתלמוד גדול

.Â„ÂÓÏ˙Ï ¯ÂÊÁÈÂ „Ú ˙ÈÈ˘Ú ÂÈÙÏ ‰È‰ תלמוד במעלות (שם) דקדושין פ"ק סוף

האב: דמצות מתניתין גמרא יהודה בן דאיסי ומימרא אמורה היא

.ÂÈ˘ÚÓ ¯‡˘ „Ú Ì„‡ Ï˘ ÂÈ„ ˙ÏÁ˙ דקדושין פ"ק וסוף ז.) (דף דסנהדרין פ"ק

ע"ב): מ Ó˘Ï‰.(דף ‡· „Ú 'ÂÎÂ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ הוריות דמסכת אחרון פ'

ובכמה  ע"ב) כ"ג (דף דנזיר ופ"ד ע"ב) כ"ב (דף נוטל היה פרק סוף וסוטה ע"ב) (י

מקומות:

.„Á‡Î „Â·Î‰Â „Ú Â·Ï Â‡˘˘ ÈÓ:בתורה העוסק פרק אבות ‰È‡מסכת ÍÎ

.¯Î˘ ˙È·¯‰ „Ú ‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„:אבות דמסכת [שני] (ששי) פ' ÈÙÏסוף ¯Î˘‰Â
.¯Úˆ‰:(מכ"ו) ה' פ' אבות מס'

.ÌÏÂÚÏ „Ú ¯Ó‡˙ ‡Ó˘:אבות דמסכת Ú„פ"ב Ú·˜ Í˙¯Â˙ ‰˘Ú ‡Ï‡ (‰"Ó)
.‰Ù˙ ‡Ï ‡Ó˘:פ"ב אבות מסכת

.ÌÈÏ ¯·ÚÓ ‡Ï „Ú ÌÈÓ˘· ‡Ï ‰¯Â˙· ·Â˙Î:(נ"ה (דף מעברין כיצד ÍÎÈÙÏפרק
.‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ „Ú ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:אבות דמסכת פ"ב

.·Ï ‰·‚ ÏÎ „Ú ÌÈÓÏ ÂÏ˘Ó ‰¯Â˙ È¯·„:(.ו (דף תעניות דמסכת ‡Ï‡פ"א
.Â·ÏÓ „Ú ÁÂ¯ ÏÙ˘Â ‡Î„·:(.נ"ה (דף מעברין כיצד פרק עירובין ÂÚÂ˘‰במסכת

.‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ „Ú ÌÂÈ ÏÎ· ‰Î‡ÏÓ:אבות דמסכת פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ì"æøî àéáä àìå נדàøùéì ä"á÷ä øîà""'åë éúøåú íëì éúøëî ì

ìò íãàì äàáä äáù äðáää åðééä äøåúáù øëîä úðéçáá øáãîä
é÷åìéç ùé äæá éë (øëîä ìò íìùîä äðå÷ë) åúòéâéå åúãåáò éãé

"úååù ïäéúåòã ïéà" éøäù úåâéøãî נהúåðåøùéëä áéèá éåìú øáãäå
'åëåéãé àöåé ãçàäù ,åãåîéì áåéçá øçàì äååù ãçàä ïéà íâ ïëìå

ìáà ,äæî úåçô íâ åà úéáøò ãçà ÷øôå úéøçù ãçà ÷øôá åúáåç
åá úéâäå" úåöî íéé÷ì áééç íåéä ìë äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî

.äèåùôë "äìéìå íîåé

ì"æøîë äðúîë àéäù äøåúá úéùéìù äðéçá ùéå נוúåðúî 'â"
àøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåèïúî ïîæ" äìéôúä çñåðëå .'åë äøåú 'åë ì

íéðéðò åðééä äìòîìî äðúîá íãàì ïúéðù äî àåäù "åðúøåú
äìòîìî äðúî êøãá íéàáå åîöò çëá íâéùäì øùôà éàù äøåúá

ì"æçî ã"òå ä"á÷ä ãöî נזäçëùîå äøåú ãîì äùî äéä äìéçúá"
."äðúîá åì äðúéðù ãò

.116 ãåîò â"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
טוֿטז.7 ח, ראה 8משלי

עב, יומא כ. יח, קרח ספרי

הגדול. והוא הר"ח): (כגי' ב

טו 9 ג, הוריות 10.משלי

פ"ג  שם ירושלמי א. יג,

מ"א.11ה"ה. פ"א פאה

ה"א. שם ירושלמי

ב 12 מ, מו"ק 13.קידושין

פ"ג  פסחים ירושלמי ב. ט,

ב.14.ה"ז  מ, קידושין

א. ז, י,15סנהדרין הוריות

ועיין 16.ב  ב. יח, מגילה

ז. ו, ואתחנן ראה 17ספרי

עירובין  ועיין ג. נח, תנחומא

וכו' אמר רבא א: נה,

סרמ"ו  יו"ד (בהגר"א

מ"ד.18סקנ"ב). פ"ו אבות

מט"ז 19 פ"ב שם 20.שם

מכ"ג  פ"ב 21.פ"ה אבות

מט"ו.22.מ"ד  פ"א שם

ב. לה, ל,23ברכות נצבים

א 24.יבֿיג  נה, .עירובין

מ"ה 25 פ"ב שם 26.אבות

מ"י  א.27.פ"ד ז, תענית

הפרדס  מקורות
.ãð:íùå) à ,â"ìô ø"åîù

éìùî) ã"ääç÷ì éë (á,ã
.(ù"ééò 'åâ íëì éúúð áåè
äàøå àá :à,ä úåëøá äàøå
íãà 'åë ä"á÷ä úãîë àìù

.'åë õôç øëåî.äðäàø
.à ,çì ïéøãäðñ.åðúåëøá

'â :ä å"ô ø"á äàøå .íù
äøåúä íìåò äðúî íéøáã

.'åë.æð.á"éî á,ô úåáà

משנה קמד  כסף

.'ÂÎÂ ÈÂ·Ó È·Ó „Á‡ Ê הפרק סוף עד
שם: פשוט הכל

.'ÂÎÂ ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘· ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù
ע''ב): דף (יומא גדול כהן לו בא פרק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּבנין היה ּכן אם  אּלא הּקטן , את מֹוליכין ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין 
לּפל  ראּוי ׁשאינ ֹו ּבנין  הּנהר, ּגּבי  על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבריא

להע ׂשֹות Ê..20ּבמהרה  ׁשּבּקׁש מב ֹוי מּבני אחד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
יכֹולין אין - החצר  מּבני  אחד  אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמלּמד,

ּבידֹו למח ֹות ּתינֹוק ֹות 21ׁשכניו  לל ּמד ּבית ּופתח חבר ֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד  וכן  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אצל  זה ׁשל מּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי א ֹו ל ֹו, אחרים ּתינ ֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָּבצּדֹו

- ּבידֹו]יא [זה למח ֹות יכ ֹול ּתֹורה 22אינֹו יג ּדיל  צדקֹו, למען חפץ  "ה' ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.23ויאּדיר" ְְִַ

â ÷øt¤¤32 שיעור
ליום  אחד פרק

יׂשראל ]יג []יב [‡. נכ ּתרּו ּכתרים מלכ ּות 1ּבׁשלׁשה וכתר ּכהּנה, וכתר  ּתֹורה, ּכתר ּבֹו2- זכה  - ּכהּנה ּכתר . ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּנאמר  עֹולם"3אהרן , ּכהּנת  ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו "והיתה  ׁשּנאמר:[`].4: ּדוד , ּבֹו זכה - מלכ ּות ּכתר  ְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נג ּדי " ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה , לעֹולם ׁשּנאמר:]יד [.5"זרע ֹו לּכל, ּומּוכן ועֹומד  מּנח  הּוא  הרי  - ּתֹורה  ּכתר ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יעקב" קהּלת וי ּטל.6"מֹור ׁשה יב ֹוא ׁשּירצה, מי  ּכל  - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

משנה  לחם

ÈÂ·Ó.ז È·Ó „Á‡ במשנה מבואר שם
ובגמרא:

א שלישי ÂÎÂ'.פרק ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·
כהן  לו בא פרק ביומא יוחנן דר' מימרא
וכו'. הן זרים שלשה ע''ב) (דף גדול
הוא  מכלם גדול שהתורה שלמד ומה
גדול  שהוא שלמד דכיון משום
א''כ  ז''ל רש''י שפירש וכמו מהמלכות
מלך  דקי''ל הכהונה מן גדול שהוא ודאי

גדול: לכהן קודם

מיימוניות  הגהות
ונטלו [`] דוד זכה שלחן של ונטלו אהרן זכה מזבח של שלחן ושל ארון ושל מזבח של הן זרין ג' יוחנן ר' אמר אחר בלשון הוא לו בא ובפרק נתן, דר' אבות

מונח: עדיין ארון של

עוז  מגדל
.ÏÂËÈÂ ‡·È „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·(ע"ב ל"ב (דף לו בא פרק ביומא הכל

אבות: ÂÎÏÓ˙.ובמסכת ¯˙ÎÂ ‰Â‰Î ¯˙ÎÓ „Ú 'ÂÎ ÌÈ¯˙Î‰ Ô˙Â‡˘ ¯Ó‡˙ ‡Ó˘
ע"ב): ע"ב (דף לו בא פרק וביומא בתורה העוסק ופרק ס"ב.) (גיטין הניזקין סוף

.Á"˙ ¯ÊÓÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:(.י"ג (דף הוריות ובשילהי י"ג.) (דף פ"ק ע"ז מסכת

.ÌÈÈÙÓ ‡È‰ ‰¯˜È ¯Ó‡˘:(שם) אחרון פרק הוריות מסכת

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Â˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰ ¯Ó‡˘ Â„È· ˙ÂÁÓÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡" .‡È
."¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È

àøîâä äàéáäù äéàøäî ïàë äðéù òåãî ïéáäì êéøö מוY äæ ïéãì
"äîëç äáøú íéøôåñ úàð÷" מזàéáäì åëøãù ììëä òåãéù óàå

àî íéøçà íé÷åñô÷åñôä óéãò äîá ì"ö àøîâá íéàáåîä åì
åúåà äàéáä àì òåãî øúåé äøåøá äéàø åá ùé íà êãéàìå ,àéáäù

.äéàøë àøîâä
äæ ïéðòáå ,ìåáâ úâùäã àéâåñá äæ ïéã àáåä àøîâá :øîåì ùéå
ïàë ïéàù ãîìì àáå "äîëç äáøú íéøôåñ úàð÷" ÷åñôä íéàúî
íòè åäæå "äîëç äáøú"ù äæî çååéø åì ùé éë ïåùàøä ãîìîì ÷æð

.øúéää
÷åñôä àéáä ïëìå äøåú ãåîìú úåëìäá ïéãä àéáä í"áîøä ìáà
úå÷åðéú ãîìîä ìù åúáåè úòâåð àì ïàëù "øéãàéå äøåú ìéãâé"

à."øéãàéå äøåú ìéãâé" ¯ äøåúä ìù äúáåè àì
.299 ãåîò å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰‰Î ¯˙ÎÂ ‰¯Â˙ ¯˙Î Ï‡¯˘È Â¯˙Î ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·" .·È
."'ÂÎ ˙ÂÎÏÓ ¯˙ÎÂ

ïåèìù åà äðåäëä úãåáòì éåðéîä íðéà úåëìî øúëå äðåäë øúë
øáë äðåäë øúëì ïøäà äëæù íãå÷ ãåò éøäù ,íîöòìùë úåëìîä
äúéäù äëåìîä ïéðòá ïëå äðåäëä úãåáò äúéä øáëå ïäë äéä

àøùé ìò êìîì ãåã çùîðù íãå÷ ãåò ìåàùá úîéé÷.ì
øáãîä ÷åñôä àéáä àì ïëìå éçöð ïéðòì åúðååë ïàë äðåäëä øúë

"êúà êòøæìå êì 'åë àåä íìåò çìî úéøá" äìéâø äðåäëá מחààì
úðåäë úéøá åéøçà åòøæìå åì äúéäå" ñçðôá øîàðä ÷åñôä úà

íìåò" מטïåøäà ìù åéåðéî úåéçöð úà ùéâãäìíéðäë íìåëù åéðáå
.íúãéì òâøî

à äëåìîì éåðéîä åðéà ãåã åá äëæù úåëìîä øúë íâ êëïéðò àì

åàñëå" øîàðù íöòá êìî ãìåð ãåã úéá éëìîî ãçà ìëù éçöð
"'åë éãâð ùîùë נ÷ñô ïëìå úåëìîנא . ÷ø àì åðééä "äùåøé úåëìîä"ù

à ãåã.ììëá úåëìî íâ àì
.107 'ò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."'ÂÎ ‰¯Â˙ ¯˙Î Ï‡¯˘È Â¯˙Î ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·" .‚È

ìëáå úåîå÷î äùåìù ãåòá ä÷æçä ã"éá òéôåî "äøåú øúë" âùåîä
.øçà ïéðòì äðååëä íäî ãçà

íéé÷ì åáì åàùðù éî" áúë (å"ä 'â ÷øô) äøåú ãåîìú úåëìäá :à
íéøáãì åúòã çéñé àì ,äøåú øúëá øúëåî úåéäìå éåàøë åæ äåöî
åúòã çéñé àìå ãéîú äøåúá å÷åñéò äéäé íàù äðååëäå "'åë íéøçà

."äøåú øúëá øúëåî" ¯ åøúë äøåúä äùòú íéøçà íéøáãì
'â ÷øô óåñá :á נבíãà ïéà ,äìéìáå íåéá ãåîìì äåöîù ô"òà" :

à åúîëç áåø ãîìäøåúä øúëá úåëæì äöøù éî êëéôì ,äìéìá àì
äãé ìòù äìéìá ãåîéìä úìåâñì íù åúðååëå "'åë åéúåìéì ìëá øäæé
÷ø àìù àôåâ äøåúá øúåé äìòð ïéðòì åðééä ,äøåúä øúëì äëåæ

à äøåúä úà âéùîå ïéáîù.'äøåúä ïúåð'á úå÷éáãä íâ åá ùéù àì
øúë áúëå íù äðéù ïëìåääøåúä ìù äúåäîå äø÷éòì åðééä ,äøåú

.äúòéãé ÷ø àìå
äàéá éøåñéà 'ìäá :â נגåà úî íàù õøàä éîò úá íãà àùé àì"

åúðååë ,"äøåúä øúë úòãåé ïîà ïéàù åéäé õøàä éîò åéðá äìåâ
.äøåúä ø÷åé äøéëîå úòãåé äðéàù

.27 'òäå 43 'ò ã"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

˘ ÏÎÏ ÔÎÂÓÂ „ÓÂÚÂ ÁÓ ‡Â‰ È¯‰ ‰¯Â˙ ¯˙Î . ." .„È¯Ó‡
."·˜ÚÈ ˙Ï‰˜ ‰˘¯ÂÓ

äøåúáù äùåøéä úðéçáá øáãîä àåä éë äæ ÷åñô àéáäù íòèä
àøùéî à"åàë ìò àåä äøåúä ãåîéì áåéç ,äãöîùáöî ìëá ì

.äæ áåéçî åîöò øåèôì ìåëé åðéàå àöîðù

היד  מקורות
א.20 כא, כא,21ב"ב ב"ב

ב 22א. כא, ישעי'23.ב"ב

כא. ‚מב, ˜¯Ù1 לשון]

אות  הבהיר ב]ספר הוא זה

מי"ג.2קנב. פ"ד אבות

יח, קרח ספרי ב. עב, יומא

תתקמא. רמז משלי יל"ש כ.

ח  ויקהל אדר"נ 3.תנחומא

יג.4רפמ"א. כה, פנחס

לז 5 פט, ברכה 6.תהלים

ד. לג,

הפרדס  מקורות
.åî.à ,áë á"á.æî,àë á"á
.à.çî.èé ,çé çø÷

.èî.âé ,äë øáãîá
.ð.æì ,èô íéìéäú

.àðã"ô ùã÷îä éìë úåëìä
.íù íéëìî úåëìä .ë"ä

.áð.á"é 'ìä.âðà"ë ÷øô
.á"ì 'ìä



קמה  משנה  כסף

ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ¯ÊÓÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ·
.'ÂÎÂ:(י''ג (דף הוריות סוף משנה

.'ÂÎÂ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· ‰ÂˆÓ ÍÏ ÔÈ‡ ‚
כלם: כנגד תורה ותלמוד פאה בריש
.'ÂÎÂ ‰˘ÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙‰˘

מ'): (דף דקידושין קמא פירקא סוף
˙ÈÈ˘Ú ÂÈÙÏ ‰È‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ „

.'ÂÎÂ ‰ÂˆÓ עוברין אלו פרק ירושלמי
בריה  שלח אבהו רבי חגיגה ובריש
בקסרי  קברים אין המבלי וכו' לטבריה
בעליית  וגמרו נמנו לטבריה שלחתיך
למעשה  קודם התלמוד בלוד נתזא בית
כשיש  דתימא הדא אמרין דקסרין רבנן
מי  שם אין אבל מעשה שיעשה מי שם

קודם: מעשה מעשה שיעשה
.'ÂÎÂ Ì„‡ Ï˘ ÂÈ„ ˙ÏÁ˙ פרק ‰ סוף

קמא  ופרק מ') (דף דקדושין קמא
ז'): (דף ‡„Ìדסנהדרין ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ

.'ÂÎÂ ‰¯Â˙· שנהגו מקום פרק ריש
נ':): דף (פסחים

„Ú 'ÂÎÂ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„ ‡È‰ ÍÎ Â
.‰Ù˙ ‡Ï ‡Ó˘ אבות במסכת

בפ''ה  וקצתו חכמים דשנו בברייתא
בפ''ב: וקצתו

.'ÂÎÂ ‡È‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï ‰¯Â˙· ·Â˙Î Á
ויתר  (נ''ה:) מעברין כיצד פ' עירובין

אבות: במס' הדברים
.'ÂÎÂ ÌÈÓÏ ÂÏ˘Ó ‰¯Â˙ È¯·„ Ë פ''ק

ז'): (דף דתעניות

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

מ ּכתר  ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר , ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
ּבי . . ימלכּו מלכים  "ּבי א ֹומר : הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵָָֹּתֹורה?

י ׂשר ּו" ּגד ֹול 7ׂשרים הּתֹורה  ׁשּכתר  למד ּת, הא  . ְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מלכ ּות  וכתר ּכהּנה חכמים:·..8מ ּכתר  אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻ
קֹודם  חכמים , ּתלמיד ּגד ֹול 'ממזר לכהן {חׁשּוב} ְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ

מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר : הארץ, -9עם  ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָ
ולפנים' לפני הּנכנס  ּגדֹול מּכהן היא ה ּמצוֹות ‚..10יקרה ּבכל מצוה ל אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ה ּמצוֹות  ּכל  ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא  ּתֹורה, ּתלמּוד ּכנגד ׁשקּולה ׁשהיא  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן,
מעׂשה 11ּכּלן לידי  מביא  ׁשהּתלמּוד  הּתלמ 12- ,לפיכ ּבכל . לּמע ׂשה קֹודם ּוד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

להע ׂשֹות „.מקֹום . לּמצוה  אפׁשר  אם  - ּתֹורה ותלמּוד  מצוה עׂשּית לפניו  היה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
לתֹורתֹו ויחזר  ה ּמצוה יע ׂשה לאו, ואם ּתלמ ּודֹו; יפסיק לא  אחרים, ידי .13על  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשאר ‰. על  ּכ ואחר ה ּתלמּוד, על אּלא  נ ּדֹון אינ ֹו אדם, ׁשל ּדינ ֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּתחּלת
לׁשמּה14מעׂשיו ׁשּלא  אפּלּו ּבּתֹורה, אדם  יעסק  'לעֹולם חכמים: אמר ּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

לׁשמ ּה' ּבא ל ׁשמּה, ׁשּלא ׁשּמּתֹו -15..Âּכראּוי זֹו מצוה  לקּים ל ּבֹו ׁשּנׂשאֹו מי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
אחרים  לדברים ּדעּתֹו י ּסיח לא  - ּתֹורה  ׁשל ּבכתרּה מכ ּתר ולהי ֹות ולא 16ל ּה, , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּכאחד  והּכבֹוד  העׁשר  עם ּתֹורה  ׁשּיקנה  לּבֹו על ׁשל 17יׂשים ּדר ּכּה ה ּוא ּכ . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אּתה  ּובּתֹורה  ּתחיה, צער וח ּיי ּתי ׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח  ּפת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּתֹורה:

ל ּבטל 18עמל  חֹורין ּבן  אּתה ולא לגמר , הּמלאכה ּכל  עלי ולא אם 19. אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
ה ּצער  לפי - וה ּׂשכר ׂשכר , הר ּבית  ּתֹורה, ּתאמר Ê..20הרּבית ׁשאקּבץ ׁשּמא 'עד : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ואחזר  מעסקי , ואּפנה  צרי ּׁשאני מה  ׁשאקנה  'עד  ואקרא ', ואחזר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹממֹון ,
לעֹולם  ּתֹורה  ׁשל לכתר ּה ז ֹוכה אּתה אין ,לּב על  ז ֹו מחׁשבה ּתעלה  אם  - ּתֹורת21ואקרא' עׂשה  אּלא ; ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּתּפנה  לא  ׁשּמא אׁשנה', 'לכ ׁשאּפנה ּתאמר: ואל  עראי , ּומלאכּת בּׁשמים Á..22קבע , "לא ּבּתֹורה: ּכתּוב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
היא" לּים מעבר  ולא . . מצּויה 23היא היא הרּוח ּבגּסי לא היא", ב ּׁשמים "לא היא",24: לּים מעבר "ולא  ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

מחּכים' סחֹורה  הּמר ּבה ּכל 'לא  חכמים: אמרּו לפיכ היא. ל ּים  מעבר  ּבמהּלכי 'הוי25לא ואמר ּו: וצ ּוּו ; ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה' ועסק עסק, לּמים"Ë..26מעט לכּו צמא ּכל "ה ֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ל :27ּדברי  לֹומר - ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ - אׁשּברן  ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין  אּלא מדרֹון, ּבמקֹום מתּכּנסין אין  הּמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

משנה  לחם

ÂÒÚÈ˜ה ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ
.'ÂÎÂ ‰¯Â˙· Ì„‡ מקום בפרק מימרא

דוקא  דהיינו התוס' וכתבו נ') (דף שנהגו
וכו' רבי שאקרא ע''מ להתכבד כשלומד
נוח  אמרינן בהא לקנטר לומד אם אבל
מכח  מוכרח נראה וזה נברא. שלא לו
לא  שרבינו ואעפ''י התוספות קושית

ביארו:

מיימוניות  הגהות
ע"ש]: ע': דף בנדה כדאיתא שלו שהחכמה ממי רחמים לבקש [וצריך *

עוז  מגדל
.ÌÂ˜Ó ÏÎ· „Ú 'ÂÎ ÔÏÂÎ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· ‰ÂˆÓ ÍÏ ÔÈ‡ ופ"ק ג') (דף דמגילה פ"ק

ירושלמי  תלמוד דפיאה מר והאמר תלמודא מקשה י"ז.) (דף בבלי דב"ק פ"ק נמי וכן

מקומות: ובכמה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף מעשה, לידי מביא שהתלמוד גדול

.Â„ÂÓÏ˙Ï ¯ÂÊÁÈÂ „Ú ˙ÈÈ˘Ú ÂÈÙÏ ‰È‰ תלמוד במעלות (שם) דקדושין פ"ק סוף

האב: דמצות מתניתין גמרא יהודה בן דאיסי ומימרא אמורה היא

.ÂÈ˘ÚÓ ¯‡˘ „Ú Ì„‡ Ï˘ ÂÈ„ ˙ÏÁ˙ דקדושין פ"ק וסוף ז.) (דף דסנהדרין פ"ק

ע"ב): מ Ó˘Ï‰.(דף ‡· „Ú 'ÂÎÂ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ הוריות דמסכת אחרון פ'

ובכמה  ע"ב) כ"ג (דף דנזיר ופ"ד ע"ב) כ"ב (דף נוטל היה פרק סוף וסוטה ע"ב) (י

מקומות:

.„Á‡Î „Â·Î‰Â „Ú Â·Ï Â‡˘˘ ÈÓ:בתורה העוסק פרק אבות ‰È‡מסכת ÍÎ

.¯Î˘ ˙È·¯‰ „Ú ‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„:אבות דמסכת [שני] (ששי) פ' ÈÙÏסוף ¯Î˘‰Â
.¯Úˆ‰:(מכ"ו) ה' פ' אבות מס'

.ÌÏÂÚÏ „Ú ¯Ó‡˙ ‡Ó˘:אבות דמסכת Ú„פ"ב Ú·˜ Í˙¯Â˙ ‰˘Ú ‡Ï‡ (‰"Ó)
.‰Ù˙ ‡Ï ‡Ó˘:פ"ב אבות מסכת

.ÌÈÏ ¯·ÚÓ ‡Ï „Ú ÌÈÓ˘· ‡Ï ‰¯Â˙· ·Â˙Î:(נ"ה (דף מעברין כיצד ÍÎÈÙÏפרק
.‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ „Ú ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:אבות דמסכת פ"ב

.·Ï ‰·‚ ÏÎ „Ú ÌÈÓÏ ÂÏ˘Ó ‰¯Â˙ È¯·„:(.ו (דף תעניות דמסכת ‡Ï‡פ"א
.Â·ÏÓ „Ú ÁÂ¯ ÏÙ˘Â ‡Î„·:(.נ"ה (דף מעברין כיצד פרק עירובין ÂÚÂ˘‰במסכת

.‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ „Ú ÌÂÈ ÏÎ· ‰Î‡ÏÓ:אבות דמסכת פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ì"æøî àéáä àìå נדàøùéì ä"á÷ä øîà""'åë éúøåú íëì éúøëî ì

ìò íãàì äàáä äáù äðáää åðééä äøåúáù øëîä úðéçáá øáãîä
é÷åìéç ùé äæá éë (øëîä ìò íìùîä äðå÷ë) åúòéâéå åúãåáò éãé

"úååù ïäéúåòã ïéà" éøäù úåâéøãî נהúåðåøùéëä áéèá éåìú øáãäå
'åëåéãé àöåé ãçàäù ,åãåîéì áåéçá øçàì äååù ãçàä ïéà íâ ïëìå

ìáà ,äæî úåçô íâ åà úéáøò ãçà ÷øôå úéøçù ãçà ÷øôá åúáåç
åá úéâäå" úåöî íéé÷ì áééç íåéä ìë äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî

.äèåùôë "äìéìå íîåé

ì"æøîë äðúîë àéäù äøåúá úéùéìù äðéçá ùéå נוúåðúî 'â"
àøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåèïúî ïîæ" äìéôúä çñåðëå .'åë äøåú 'åë ì

íéðéðò åðééä äìòîìî äðúîá íãàì ïúéðù äî àåäù "åðúøåú
äìòîìî äðúî êøãá íéàáå åîöò çëá íâéùäì øùôà éàù äøåúá

ì"æçî ã"òå ä"á÷ä ãöî נזäçëùîå äøåú ãîì äùî äéä äìéçúá"
."äðúîá åì äðúéðù ãò

.116 ãåîò â"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
טוֿטז.7 ח, ראה 8משלי

עב, יומא כ. יח, קרח ספרי

הגדול. והוא הר"ח): (כגי' ב

טו 9 ג, הוריות 10.משלי

פ"ג  שם ירושלמי א. יג,

מ"א.11ה"ה. פ"א פאה

ה"א. שם ירושלמי

ב 12 מ, מו"ק 13.קידושין

פ"ג  פסחים ירושלמי ב. ט,

ב.14.ה"ז  מ, קידושין

א. ז, י,15סנהדרין הוריות

ועיין 16.ב  ב. יח, מגילה

ז. ו, ואתחנן ראה 17ספרי

עירובין  ועיין ג. נח, תנחומא

וכו' אמר רבא א: נה,

סרמ"ו  יו"ד (בהגר"א

מ"ד.18סקנ"ב). פ"ו אבות

מט"ז 19 פ"ב שם 20.שם

מכ"ג  פ"ב 21.פ"ה אבות

מט"ו.22.מ"ד  פ"א שם

ב. לה, ל,23ברכות נצבים

א 24.יבֿיג  נה, .עירובין

מ"ה 25 פ"ב שם 26.אבות

מ"י  א.27.פ"ד ז, תענית

הפרדס  מקורות
.ãð:íùå) à ,â"ìô ø"åîù

éìùî) ã"ääç÷ì éë (á,ã
.(ù"ééò 'åâ íëì éúúð áåè
äàøå àá :à,ä úåëøá äàøå
íãà 'åë ä"á÷ä úãîë àìù

.'åë õôç øëåî.äðäàø
.à ,çì ïéøãäðñ.åðúåëøá

'â :ä å"ô ø"á äàøå .íù
äøåúä íìåò äðúî íéøáã

.'åë.æð.á"éî á,ô úåáà

משנה קמד  כסף

.'ÂÎÂ ÈÂ·Ó È·Ó „Á‡ Ê הפרק סוף עד
שם: פשוט הכל

.'ÂÎÂ ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘· ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù
ע''ב): דף (יומא גדול כהן לו בא פרק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּבנין היה ּכן אם  אּלא הּקטן , את מֹוליכין ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין 
לּפל  ראּוי ׁשאינ ֹו ּבנין  הּנהר, ּגּבי  על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבריא

להע ׂשֹות Ê..20ּבמהרה  ׁשּבּקׁש מב ֹוי מּבני אחד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
יכֹולין אין - החצר  מּבני  אחד  אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמלּמד,

ּבידֹו למח ֹות ּתינֹוק ֹות 21ׁשכניו  לל ּמד ּבית ּופתח חבר ֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד  וכן  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אצל  זה ׁשל מּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי א ֹו ל ֹו, אחרים ּתינ ֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָּבצּדֹו

- ּבידֹו]יא [זה למח ֹות יכ ֹול ּתֹורה 22אינֹו יג ּדיל  צדקֹו, למען חפץ  "ה' ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.23ויאּדיר" ְְִַ

â ÷øt¤¤32 שיעור
ליום  אחד פרק

יׂשראל ]יג []יב [‡. נכ ּתרּו ּכתרים מלכ ּות 1ּבׁשלׁשה וכתר ּכהּנה, וכתר  ּתֹורה, ּכתר ּבֹו2- זכה  - ּכהּנה ּכתר . ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּנאמר  עֹולם"3אהרן , ּכהּנת  ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו "והיתה  ׁשּנאמר:[`].4: ּדוד , ּבֹו זכה - מלכ ּות ּכתר  ְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נג ּדי " ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה , לעֹולם ׁשּנאמר:]יד [.5"זרע ֹו לּכל, ּומּוכן ועֹומד  מּנח  הּוא  הרי  - ּתֹורה  ּכתר ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יעקב" קהּלת וי ּטל.6"מֹור ׁשה יב ֹוא ׁשּירצה, מי  ּכל  - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

משנה  לחם

ÈÂ·Ó.ז È·Ó „Á‡ במשנה מבואר שם
ובגמרא:

א שלישי ÂÎÂ'.פרק ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·
כהן  לו בא פרק ביומא יוחנן דר' מימרא
וכו'. הן זרים שלשה ע''ב) (דף גדול
הוא  מכלם גדול שהתורה שלמד ומה
גדול  שהוא שלמד דכיון משום
א''כ  ז''ל רש''י שפירש וכמו מהמלכות
מלך  דקי''ל הכהונה מן גדול שהוא ודאי

גדול: לכהן קודם

מיימוניות  הגהות
ונטלו [`] דוד זכה שלחן של ונטלו אהרן זכה מזבח של שלחן ושל ארון ושל מזבח של הן זרין ג' יוחנן ר' אמר אחר בלשון הוא לו בא ובפרק נתן, דר' אבות

מונח: עדיין ארון של

עוז  מגדל
.ÏÂËÈÂ ‡·È „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·(ע"ב ל"ב (דף לו בא פרק ביומא הכל

אבות: ÂÎÏÓ˙.ובמסכת ¯˙ÎÂ ‰Â‰Î ¯˙ÎÓ „Ú 'ÂÎ ÌÈ¯˙Î‰ Ô˙Â‡˘ ¯Ó‡˙ ‡Ó˘
ע"ב): ע"ב (דף לו בא פרק וביומא בתורה העוסק ופרק ס"ב.) (גיטין הניזקין סוף

.Á"˙ ¯ÊÓÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:(.י"ג (דף הוריות ובשילהי י"ג.) (דף פ"ק ע"ז מסכת

.ÌÈÈÙÓ ‡È‰ ‰¯˜È ¯Ó‡˘:(שם) אחרון פרק הוריות מסכת

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Â˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰ ¯Ó‡˘ Â„È· ˙ÂÁÓÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡" .‡È
."¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È

àøîâä äàéáäù äéàøäî ïàë äðéù òåãî ïéáäì êéøö מוY äæ ïéãì
"äîëç äáøú íéøôåñ úàð÷" מזàéáäì åëøãù ììëä òåãéù óàå

àî íéøçà íé÷åñô÷åñôä óéãò äîá ì"ö àøîâá íéàáåîä åì
åúåà äàéáä àì òåãî øúåé äøåøá äéàø åá ùé íà êãéàìå ,àéáäù

.äéàøë àøîâä
äæ ïéðòáå ,ìåáâ úâùäã àéâåñá äæ ïéã àáåä àøîâá :øîåì ùéå
ïàë ïéàù ãîìì àáå "äîëç äáøú íéøôåñ úàð÷" ÷åñôä íéàúî
íòè åäæå "äîëç äáøú"ù äæî çååéø åì ùé éë ïåùàøä ãîìîì ÷æð

.øúéää
÷åñôä àéáä ïëìå äøåú ãåîìú úåëìäá ïéãä àéáä í"áîøä ìáà
úå÷åðéú ãîìîä ìù åúáåè úòâåð àì ïàëù "øéãàéå äøåú ìéãâé"

à."øéãàéå äøåú ìéãâé" ¯ äøåúä ìù äúáåè àì
.299 ãåîò å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰‰Î ¯˙ÎÂ ‰¯Â˙ ¯˙Î Ï‡¯˘È Â¯˙Î ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·" .·È
."'ÂÎ ˙ÂÎÏÓ ¯˙ÎÂ

ïåèìù åà äðåäëä úãåáòì éåðéîä íðéà úåëìî øúëå äðåäë øúë
øáë äðåäë øúëì ïøäà äëæù íãå÷ ãåò éøäù ,íîöòìùë úåëìîä
äúéäù äëåìîä ïéðòá ïëå äðåäëä úãåáò äúéä øáëå ïäë äéä

àøùé ìò êìîì ãåã çùîðù íãå÷ ãåò ìåàùá úîéé÷.ì
øáãîä ÷åñôä àéáä àì ïëìå éçöð ïéðòì åúðååë ïàë äðåäëä øúë

"êúà êòøæìå êì 'åë àåä íìåò çìî úéøá" äìéâø äðåäëá מחààì
úðåäë úéøá åéøçà åòøæìå åì äúéäå" ñçðôá øîàðä ÷åñôä úà

íìåò" מטïåøäà ìù åéåðéî úåéçöð úà ùéâãäìíéðäë íìåëù åéðáå
.íúãéì òâøî

à äëåìîì éåðéîä åðéà ãåã åá äëæù úåëìîä øúë íâ êëïéðò àì

åàñëå" øîàðù íöòá êìî ãìåð ãåã úéá éëìîî ãçà ìëù éçöð
"'åë éãâð ùîùë נ÷ñô ïëìå úåëìîנא . ÷ø àì åðééä "äùåøé úåëìîä"ù

à ãåã.ììëá úåëìî íâ àì
.107 'ò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."'ÂÎ ‰¯Â˙ ¯˙Î Ï‡¯˘È Â¯˙Î ÌÈ¯˙Î ‰˘Ï˘·" .‚È

ìëáå úåîå÷î äùåìù ãåòá ä÷æçä ã"éá òéôåî "äøåú øúë" âùåîä
.øçà ïéðòì äðååëä íäî ãçà

íéé÷ì åáì åàùðù éî" áúë (å"ä 'â ÷øô) äøåú ãåîìú úåëìäá :à
íéøáãì åúòã çéñé àì ,äøåú øúëá øúëåî úåéäìå éåàøë åæ äåöî
åúòã çéñé àìå ãéîú äøåúá å÷åñéò äéäé íàù äðååëäå "'åë íéøçà

."äøåú øúëá øúëåî" ¯ åøúë äøåúä äùòú íéøçà íéøáãì
'â ÷øô óåñá :á נבíãà ïéà ,äìéìáå íåéá ãåîìì äåöîù ô"òà" :

à åúîëç áåø ãîìäøåúä øúëá úåëæì äöøù éî êëéôì ,äìéìá àì
äãé ìòù äìéìá ãåîéìä úìåâñì íù åúðååëå "'åë åéúåìéì ìëá øäæé
÷ø àìù àôåâ äøåúá øúåé äìòð ïéðòì åðééä ,äøåúä øúëì äëåæ

à äøåúä úà âéùîå ïéáîù.'äøåúä ïúåð'á úå÷éáãä íâ åá ùéù àì
øúë áúëå íù äðéù ïëìåääøåúä ìù äúåäîå äø÷éòì åðééä ,äøåú

.äúòéãé ÷ø àìå
äàéá éøåñéà 'ìäá :â נגåà úî íàù õøàä éîò úá íãà àùé àì"

åúðååë ,"äøåúä øúë úòãåé ïîà ïéàù åéäé õøàä éîò åéðá äìåâ
.äøåúä ø÷åé äøéëîå úòãåé äðéàù

.27 'òäå 43 'ò ã"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

˘ ÏÎÏ ÔÎÂÓÂ „ÓÂÚÂ ÁÓ ‡Â‰ È¯‰ ‰¯Â˙ ¯˙Î . ." .„È¯Ó‡
."·˜ÚÈ ˙Ï‰˜ ‰˘¯ÂÓ

äøåúáù äùåøéä úðéçáá øáãîä àåä éë äæ ÷åñô àéáäù íòèä
àøùéî à"åàë ìò àåä äøåúä ãåîéì áåéç ,äãöîùáöî ìëá ì

.äæ áåéçî åîöò øåèôì ìåëé åðéàå àöîðù

היד  מקורות
א.20 כא, כא,21ב"ב ב"ב

ב 22א. כא, ישעי'23.ב"ב

כא. ‚מב, ˜¯Ù1 לשון]

אות  הבהיר ב]ספר הוא זה

מי"ג.2קנב. פ"ד אבות

יח, קרח ספרי ב. עב, יומא

תתקמא. רמז משלי יל"ש כ.

ח  ויקהל אדר"נ 3.תנחומא

יג.4רפמ"א. כה, פנחס

לז 5 פט, ברכה 6.תהלים

ד. לג,

הפרדס  מקורות
.åî.à ,áë á"á.æî,àë á"á
.à.çî.èé ,çé çø÷

.èî.âé ,äë øáãîá
.ð.æì ,èô íéìéäú

.àðã"ô ùã÷îä éìë úåëìä
.íù íéëìî úåëìä .ë"ä

.áð.á"é 'ìä.âðà"ë ÷øô
.á"ì 'ìä



קמז  משנה  משנה כסף כסף

השם  מן דלא ועוד אסור שהוא מה להם לתת לת''ח מכשילן היה היאך שאסור
למעבד  לו יש וגם תורה מדברי ליהנות לו אסור לו שיש היכא כל דודאי זה הוא
ויותר  עמרם. בן דיונתן וכההיא עני בתורת יהיה יהנה שאם דאפשר טצדקי כל
משורת  לפנים עמרם בן ויונתן ליהנות שרי משרא לו שאין דכל לומר נראה

שמא  שאמרו וכמו דעבד הוא הדין
שאינו  הוא תלמידך עמרם בן יונתן
דמשמע  תורה בכבוד ליהנות רוצה
הא  מתהני הוי דלא הוא יונתן דוקא
הל''ל  הכי לאו דאי מתהנו הוו אינך
נהנה  שאינו הוא תורה בן שום שמא
דאסור  איתא דאם ועוד תורה. בכבוד
שיעמיד  אחד שום נמצא לא היאך
עמרם  בן יונתן אלא תורה דין על דבריו

כך Â¯ÈÙÂ˘לבדו: באבות שם המשניות
על  הלומד אומר ישמעאל ר' לדעתי הם
למידתו  כוונת שאין כלומר ללמד מנת

בהיות  להתכבד רק ישיבה לשמה ראש ו
לאהבה  [ס''ב.] קונם בפ' שאמרו כמו
שיקראוני  כדי אקרא תאמר שלא ה' את
או  רבי שיקראוני כדי אשנה חכם
שכוונתו  או בישיבה, ויושב זקן שאהיה
שלומד  כמי שכר וליטול ללמד  ע''מ
ללמוד  בידו מספיקים אומנות איזה
הלומד  אבל יותר ולא כוונתו כפי וללמד
ומספיקים  לשמה לומד הוי לעשות ע''מ
כי  ולעשות לשמור וללמד ללמוד  בידו

מצות  ועשותו ל''ת ממצות השמרו גם התלמידים לימוד כי כוונתו בכלל אלה כל
שגם  רואה שאני כיון לומר תטעה אל ואמר צדוק ר' בא לו. יאמר מעשה עשה
תכוין  אל חטא אשר עון בו שאין כוונתו כפי בידו מספיקין ללמד ע''מ ללומד
הכבוד  השגת המכוין ובבחינת ללמד. מנת בעל הרמוזות מהכוונות אחת לשום
כמי  להתפרנס כדי ללמוד המכוין ובבחינת בהם להתגדל עטרה תעשם אל אמר
אסורות  הכוונות ששתי ותדע בהם. לחפור קורדום ולא אמר אומנות שלומד
למדת  הא דבריו סתם שהלל וכיון חלף בתגא ודאשתמש אומר הלל היה שכך
מנת  על שלומד כלומר שיהיה הנאה של מין איזה תורה מדברי הנהנה שכל
שהזכיר  הלל משנת גם העולם. מן חייו נוטל פרנסתו השגת או כבוד השגת
אהרן  של מתלמידיו הוי תחלה אמר הוא לדעתי פירושו כך בפ''א הכתובה
להרויח, או שם לקנות כונתם כאלה ישרים בדרכים שההולכים העולם ומדרך
אם  זה בתגר הכניסני מי וא''ת וכו'. שמיה נגד אמר שם לקנות שמכוין מי כנגד
וכשלא  שמי ואובד שם לקנות אתכוין אולי אלמוד אם כי עוד אוסיף לא למדתי
ודלא  אמר אלמוד לא שאלמוד קודם זה מאמר שמעתי אם או אענש לא אוסיף
אבל  יסוף ודאי מכולם קשה ה''ז ופירש ששנה כיון שלמד אע''פ יסוף מוסיף
ולכך  לו תולה זכות לו יש אם ומ''מ הוא מיתה חייב ללמוד רצה שלא אותו
אמר  הממון הרוחת כוונת וכנגד מיתה. חייב ובשני יסוף בראשון לומר שינה
בהתחלת  המכוין וה''מ ד''ת. הנאות כל נכללות וכאן חלף בתגא ודאשתמש
אבל  תלמודו שכר שיטול בלא להתפרנס לו שאפשר או האלה לכוונות למודו
מותר. שכר יטול לא אם להתפרנס לו אפשר אי ואח''כ שמים לשם למד אם
ללמדו. או בניו ללמד שכר הבנים מאבות שיטול אם חלקים לשלשה נחלק וזה
ואם  ולמצות. לתורה יקרבהו המלאכה אל לקרבה הבא וכל ולומד שיושב ואם
דייני  שני מפרק היתרם למדנו החלקים אלו וכל לאמתו. אמת דין ודן שיושב

לכהנים  קמיצה והלכות שחיטה הלכות המלמדין ת''ח התם דאמרינן גזירות
בין  אין בפ' דאמרינן דאע''ג התוספות וכתבו הלשכה מתרומת שכרם נוטלים
עוסקין  היו ולא יושבים היו שעה דכל שאני הכא אסור תלמוד דשכר המודר

ל  במה להם היה ולא מלאכה לפרנסם.בשום הצבור על מוטל והיה התפרנס
שכר  אסרו שלא למדנו מדבריהם
כדי  אחר ממקום לו כשיש אלא התלמוד
החלקים  לשני ללמוד יש ומכאן פרנסתו.
שכרם  נוטלים היו שלפיכך הראשונים
שחיטה  הלכות מלמדי הלשכה מתרומת
מהנים  הם שהרי לפי לכהנים וקמיצה
לא  הכהנים שאם עצמם לישראל  בזה
ה''נ  ישראל קרבנות יקריבו היאך ידעו
יורה  ומי תיישים אין גדיים אין אם
בטלה  תורה ח''ו ונמצאת שמועה
לפרנסם  מוטל עליהם וא''כ מאליה
בעצמם  אותם מלמדים כאילו דה''ל
החלק  גם התוספות. בשם כמ''ש ושרי
הנזכר  בפ' שאמרו ממה נלמד  השלישי
שגוזרים  דיינין כלומר גזירות גוזרי
שכרם  נוטלים שבירושלים גזירות
גם  הלשכה. מתרומת מנה ותשע תשעים
שלא  לפי דטעמא התוספות כתבו שם
שהיו  וכשם להתפרנס ממה להם היה
כ''ש  בע''כ אפילו השקלים מגבין
שצריך  מה כל הגליות בזמן שמגבין
היינו  ח''ו כן ואלמלא ציבור להעמדת
מורה  ביניהם להעמיד שצריכין ממה גדול ציבור צורך לך ואין בעניינו כאובדים
החקים  על לאלו אלו וכופין העוה''ז מן בהפרדו מקומו ימלאו תלמידים גם צדק
להם  מוסיפין רצו לא גזירות דגוזרי אהא בגמרא תו ואמרינן כך. על הקבועים
יותר  לדון שכר שנוטלים ברשיעי רש''י ומפרש עסקינן ברשיעי אטו רצו לא
העולה  הכלל להם. מוסיפין ליטול רצו שלא אע''פ ספקו לא אלא חייהם מכדי
עצמן  מהתלמידים בין ללמד שכרו ליטול מותר להתפרנס ממה לו שאין שכל
אחר  דינין מהבעלי או לדון מהצבור שכר ליטול לו מותר וכן הצבור. מן בין
זאת  כל אותנו ה' הודיע ואחרי סנהדרין. בהלכות הנזכרים התנאים שמירת
כדי  מעליו מלאכה עול לפרוק לאדם שאין היא כאן רבינו שכוונת לומר אפשר
ואם  אותו המפרנסת מלאכה שילמוד אבל ללמוד כדי הבריות מן להתפרנס
וזהו  כלום. בכך ואין מהצבור הספקתו יטול תספיקנו לא ואם מוטב תספיקנו
ללמוד  שראוי על מורות משניות כמה והביא וכו'. לבו על המשים כל שכתב
המשנה  בפירוש מדבריו כנראה אלא רבינו דעת כן שאין נאמר ואפילו מלאכה
ישראל  חכמי כל וראינו המנהג. אחר הלך בידך רופפת שהלכה מקום כל קי''ל
שהלכה  נודה כי וגם הצבור מן שכרם ליטול נוהגים ואחריו רבינו זמן קודם
עת  משום הדורות חכמי כל כן שהסכימו אפשר המשנה בפירוש רבינו כדברי
מצויה  והמלמדים הלומדים פרנסת היתה לא שאילו תורתך הפרו לה' לעשות

ב  לטרוח יכולים היו ובהיותה לא ח''ו משתכחת התורה והיתה כראוי תורה
ויאדיר: תורה ויגדיל לעסוק יוכלו מצויה

.'ÂÎÂ Ï‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ·È:(פ''ג (שבת ר''ע ובפ' (ס''ג:) ברכות ˘ÏÎבסוף
.'ÂÎÂ Ó''‰·· ‰¯Â˙· Ú‚È‰:עומדין אין פ' ריש ‰Ú‚Èבירושלמי ÏÎÂ

.'ÂÎÂ ‰Úˆ· Â„ÂÓÏ˙·:שם ‰˜Â¯‡ג''ז Ï·‡ 'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ ÚÈÓ˘Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ ˘ÁÏ·:(נ''ד (דף מעברין כיצד פרק עירובין

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי הּנהנה 'ּכל חכמים: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר ּו
הע ֹולם' עטרה 33מן ּתע ׂשם 'לא  ואמר ּו: צּוּו ועֹוד . ְְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

ּבהן' לחּפר קרּדם ולא  ּבהן , צּוּו34להתּגּדל ועֹוד . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
הרּבנ ּות' את  ּוׂשנא הּמלאכה, את  'אהב .35ואמר ּו: ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
ּבטלה' סֹופּה מלאכה, עּמּה ׁשאין  ּתֹורה  ;36'וכל ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
הּברּיֹות  את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם .37וסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

.‡È[a] מתּפרנס ׁשה ּוא למי היא  ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵֶַַָָמעלה
ידיו היא 38מּמעׂשה הראׁשֹונים חסידים ּומּדת ,39; ֲֲִִִִִִִֵַַָָָ

הּזה, ׁשּבעֹולם  וטֹובה  ּכב ֹוד לכל  ז ֹוכה ְְֶֶֶֶַָָָָָָּובזה
תאכל, ּכי  ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: ה ּבא, ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹולעֹולם

" ל וטֹוב  הּזה,40אׁשרי ּבעֹולם "אׁשרי" - ְְְֶֶֶַַַָָָ
ט ֹוב  ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל איןÈ·..41"וט ֹוב ְֵֶַָָָָֻ

עליהן עצמ ֹו ׁשּמרּפה  ּבמי מתק ּימין ּתֹורה  ,42ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

משנה  לחם
ÂÎÂ'.יב ‰ÓÏ˘ ¯Ó‡ ÔÎÂ ו אז וצרות טרדות לך כשיש בה עוסק אתה ואי תורה מדברי מתרפה כשאתה בך:ר''ל מתקיימים תורה דברי אין כלומר כחך צר דאי

מיימוניות  הגהות
[a] אבות במסכת ורבנן ארץ דרך מנהג בהן נהוג דגנך ואספת מברכין כיצד בריש

בפ' כדאמרינן עיקר ארץ דרך תם רבינו ופירש ארץ. דרך עם תורה תלמוד יפה
וקשה  עיקר האב יורשי ש"מ האב יורשי עם הבעל יורשי יחלקו מדקתני החולץ
דדרשינן  וי"ל מהחיים. עיקר אינה ואשה אהבת אשר אשה עם חיים ראה דכתיב
אומנות  ללמדו חייב כך אשה לבנו להשיא שחייב כשם דקידושין פ"ק מינה
מיתה  דיומא בתרא פרק דתנן והא מאומנות עיקר ואשה אומנות היינו דחיים
יוה"כ  בעי תשובה תשובה בעי לא יוה"כ ואמר התשובה עם מכפרים ויוה"כ
בעינן  כבר שעשה התשובה עם קאמר דהכי י"ל התשובה עם אמר הכי ואפילו
עיקר  דהיא התשובה עם קאמר להכי נמי אי שניהם. שצריך לומר בא דאין יוה"כ

ליכא  גמורה כפרה מ"מ מכרת יוה"כ דמהני לרבי דאפילו י"ל ועוד מיתה לגביה
משלשה  חוץ מכפר דיוה"כ כיון בעוונות הבית נחרב למה דא"כ בתשובה אלא
תורה  הוא עיקר דאדרבה אומר היה אלחנן רבינו אבל ליעיל. דפרישית דברים
וה"נ  בידן ונתקיימה עראי ומלאכתן קבע תורתם עשו ראשונים הכא דאמר חדא
כל  נמי ותנן ד"א במיעוט בהן נקנית שהתורה דברים במ"ח אבות במסכת אמר
ליתא  דהחולץ ודיוקא איפכא מעמה לידוק בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה

הבעל  יורשי יחלקו דקתני יתירה ממשנה אלא התם דייק קתני דלא ולא וכו'
קתני  לא אי שפיר אתי לא ארץ דרך תורה דתלמוד דלישנא ועוד סתמא יחלוקו
ע"כ: קאמר, זה או זה או אומר הייתי ארץ דרך עם בלא אומר היה שאם עם

עוז  מגדל
Ê Ì„‡ ÛÂÒÂ.ÌËÒÏÓ ‰È‰È˘ עב.):‰ (דף ומורה סורר בן ÂË·.פ' ÂÏÂÎ˘ ÌÏÂÚÏ „Ú Ò¯Ù˙Ó ‡Â‰˘ ÈÓÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ופ"ק ס"ז.) (דף שאחזו מי פ' ובגיטין באבות

בתלמוד: מקומות ובכמה ח.) (דף דברכות

היד  מקורות
מ"ה 33 פ"ד שם.34.אבות

מ"י.35 פ"א שם 36אבות

מ"ב  קידושין 37.פ"ב ראה

א  א.38.כט, ח, ברכות

רפט"ו. עיין 39תדא"ז

ב. לה, תהלים 40ברכות

ב  ב 41.קכח, לט, .קידושין

ברכות 42 א. נד, עירובין

א. סג,

משנה קמו  משנה כסף כסף

.'ÂÎÂ Â·Ï ÏÚ ÌÈ˘Ó‰ ÏÎ È פ''ד המשנה בפירוש ולשונו פיו הרחיב ז''ל רבינו
נראה  כי וגם לרבנים. גם לתלמידים גם שנותנין ההספקות על אבות דמסכת
פה  וגם כן עושים היו כלם או זמן שבאותו הגדולים התורה חכמי שרוב מדבריו
שהיה  ל''ה:] [יומא הזקן מהלל ראיה שם הביא ז''ל הוא והנה לטעמיה. אזדא

שזה  ראיה משם ואין ולומד. עצים חוטב
שהיה  ולפי למודו בתחילת דוקא היה
לא  אולי תלמידים ורבבות אלפים בזמנם
או  שבהם למפורסמים אלא נותנין היו
ליהנות  שלא לו אפשר שהיה מי שכל
ולמד  לחכמה כשזכה אבל עושה היה
שהיה  דעתך על התעלה העם את דעת
חנינא  מר' שהביא מה גם עצים. חוטב
שאם  ראיה אינה י''ז:] [ברכות דוסא בן
צריך  היה לא להתעשר רוצה היה
היו  השמים מן רק אדם מבני לשאול
אבל  [כ''ה.] בתעניות כמוזכר לו נותנים
הזה  העולם מן ליהנות רצה לא ז''ל הוא
מן  ליהנות ברוצים אלא דברינו ואין
וקרנא  באיסור. שלא אבל הזה העולם
שהיה  מרויח שהיה ק''ה.] [כתובות
להתקיים  ראוי איזה יין באוצרות בודק
טורח  ובלא היא יפה אומנות אותה

ליטול  לו אסור ממלאכתו להתפרנס יתברך השם שחננו שמי ספק ואין גדול.
ובזה  שדותיו להשקות דולה שהיה ז''ל פירש''י כבר דוולא דלי דהוה הונא ורב
עוד  והביא ליטול. צריך היה ולא קרקעות לו היו כבר זה כפי כי גם גנאי אין
בכשורי  ששת רב בריחייא איעסק יוסף רב [ס''ז:] שאחזו במי שאמרו ממה ראיה
וכתב  מזה ז''ל רש''י נזהר וכבר בעליה. את שמחממת מלאכה גדולה כמה אמר
רבינו  כוונת מבין ואיני ולהזיע. להתחמם השלג בימות כן עושים היו דלרפואה
סוגיא  באותה כנראה היה סומא ששת רב כי סומים כי אף כשלו בעץ נערים הלא
ביתו  בתוך משא נושא שהיה כרש''י י''ל ע''כ וא''כ קורות נושא היה ואיך
דהיינו  לומר סוחר כאניות היתה אמרם ראית רבינו שם ודחה למקום. ממקום
שהיה  פ''ד:] [ב''מ אמרו בר''ש אלעזר שר' הדבר ואמת חולים. כשהיו דוקא

מומין  בעלי כל הרי התורה משבח מה לכך הכתוב כוונת אם מ''מ אבל חולה
כך  נודר בצער עצמו הרואה כי לחמם יביאו ממרחק תורה בני יהיו שלא אע''פ
היסורים  לסלק היה בידו אלעזר שר' וגם החולים לעניים אותו ונותנין לצדקה
מהו  וא''כ מד''ת ליהנות לעצמו גורם היה שכן וכיון בהפועלים כמוזכר מעליו
אשר  והמעשים ואומר רבינו שטוען
מומין  בעלי מאנשים בגמרא ימצאו
לקחת  אלא להם תחבולה שאין בגופן
הימותו  יעשו מה לא ואם אחרים ממון
דאיכא  טענה אינה תורה צותה לא זה
ולא  מעליהם יסוריהם שיסלקו למימר
[כתובות  חז''ל בדברי שמצינו גם ימותו.

שלת  כאילו ק''ה:] שהוא לת''ח דורון ת
מאלישע  ראיה והביאו ביכורים מקריב
מצינו  וכן גזירות דייני שני פ' כמוזכר
נותנין  היו לנביא לשאול הולכים כשהיו
גם  רבינו דברי פשט ולפי דורון. לו
נדחק  למה דאל''כ לקבל לו אסור דורון
לימא  סוחר כאניות דהיתה פסוק באותו
יוחנן  בר' ומצינו הוה. דורון בתורת התם
בסוטה  כדאיתא הנשיא מפרנסו שהיה
בדברי  גם כ''א) דף נוטל היה (פרק
יהיה  ה' לפני ליושבים גם מצינו קבלה
דדינרי  שקא ההוא אמרינן קל''ד:) (חולין הזרוע ובסוף וכו'. לשבעה לאכול
ונתן  כתיב והא הכי עביד והיכי ופריך בהם וזכה אמי ר' קדם מדרשא לבי דאתא
שאני  חשוב אדם אימא בעית ואי בהם זכה לעניים ומשני מעצמו שיטול ולא
אחיו. משל גדלהו מאחיו הגדול והכהן דתניא ישיבה ראש ממונה כלומר
אמי  דר' וודאי הישיבה לבני אחר ממקום שלחו זהב דינרי דדינרי שקא ופירש''י
ולא  בהם זכה הכי ואפילו הוה בריא אלא הכי לשני לא דאי חולה היה לא
ועוד  דמי. שפיר הכי לאו הא מעצמו שנטלו מפני אלא נטלו למה להם הוקשה
להשתיק  שהביא ומה שרי. מעצמו ליטול אפילו חשוב דאדם בפירוש דמשמע
אדרבה  ח'.] [ב''ב עמרם בן ודיונתן ס''ב] [נדרים טרפון דר' ממעשה החולקין
איתא  ואם ת''ח אלא משלו להתפרנס יכנס שלא הקדוש רבינו דאמר ראיה משם

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לב  ּגבּה ּכל ּבלב ולא הר ּוח ּבגּסי אּלא 28נמצאין ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבעפר  ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל  החכמים,29ּבדּכא רגלי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

מּלּבֹו הּזמן  ותענּוגי  הּתאו ֹות וע ֹוׂשה ]טו [,30ּומסיר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַ
חּייו ּכדי  מעט י ֹום ּבכל  לֹו31מלאכה היה לא אם , ְְְְִֵַַָָָָָָֹ

יֹו ּוׁשאר ּיאכל , ּבּתֹורה.מה עֹוסק וליל ֹו, ]טז [È.מֹו ְְֵֵַַַָָֹ
יעׂשה  ולא ּבּתֹורה  ׁשּיעסק  לּבֹו על הּמׂשים ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל 
את  חּלל  זה הרי - הּצדקה מן  וית ּפרנס ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה,
וגרם  הּדת, מאֹור וכּבה ה ּתֹורה, את  ּובזה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
לפי ה ּבא; הע ֹולם  מן  חּייו ונטל לעצמ ֹו, ְְְְִִַַַַָָָָָָָרעה

ה ּזה  ּבע ֹולם  ּתֹורה ּבדברי להנֹות .32ׁשאס ּור  ְְִֵֵֶֶַָָָָָ
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קמז  משנה  משנה כסף כסף

השם  מן דלא ועוד אסור שהוא מה להם לתת לת''ח מכשילן היה היאך שאסור
למעבד  לו יש וגם תורה מדברי ליהנות לו אסור לו שיש היכא כל דודאי זה הוא
ויותר  עמרם. בן דיונתן וכההיא עני בתורת יהיה יהנה שאם דאפשר טצדקי כל
משורת  לפנים עמרם בן ויונתן ליהנות שרי משרא לו שאין דכל לומר נראה

שמא  שאמרו וכמו דעבד הוא הדין
שאינו  הוא תלמידך עמרם בן יונתן
דמשמע  תורה בכבוד ליהנות רוצה
הא  מתהני הוי דלא הוא יונתן דוקא
הל''ל  הכי לאו דאי מתהנו הוו אינך
נהנה  שאינו הוא תורה בן שום שמא
דאסור  איתא דאם ועוד תורה. בכבוד
שיעמיד  אחד שום נמצא לא היאך
עמרם  בן יונתן אלא תורה דין על דבריו

כך Â¯ÈÙÂ˘לבדו: באבות שם המשניות
על  הלומד אומר ישמעאל ר' לדעתי הם
למידתו  כוונת שאין כלומר ללמד מנת

בהיות  להתכבד רק ישיבה לשמה ראש ו
לאהבה  [ס''ב.] קונם בפ' שאמרו כמו
שיקראוני  כדי אקרא תאמר שלא ה' את
או  רבי שיקראוני כדי אשנה חכם
שכוונתו  או בישיבה, ויושב זקן שאהיה
שלומד  כמי שכר וליטול ללמד  ע''מ
ללמוד  בידו מספיקים אומנות איזה
הלומד  אבל יותר ולא כוונתו כפי וללמד
ומספיקים  לשמה לומד הוי לעשות ע''מ
כי  ולעשות לשמור וללמד ללמוד  בידו

מצות  ועשותו ל''ת ממצות השמרו גם התלמידים לימוד כי כוונתו בכלל אלה כל
שגם  רואה שאני כיון לומר תטעה אל ואמר צדוק ר' בא לו. יאמר מעשה עשה
תכוין  אל חטא אשר עון בו שאין כוונתו כפי בידו מספיקין ללמד ע''מ ללומד
הכבוד  השגת המכוין ובבחינת ללמד. מנת בעל הרמוזות מהכוונות אחת לשום
כמי  להתפרנס כדי ללמוד המכוין ובבחינת בהם להתגדל עטרה תעשם אל אמר
אסורות  הכוונות ששתי ותדע בהם. לחפור קורדום ולא אמר אומנות שלומד
למדת  הא דבריו סתם שהלל וכיון חלף בתגא ודאשתמש אומר הלל היה שכך
מנת  על שלומד כלומר שיהיה הנאה של מין איזה תורה מדברי הנהנה שכל
שהזכיר  הלל משנת גם העולם. מן חייו נוטל פרנסתו השגת או כבוד השגת
אהרן  של מתלמידיו הוי תחלה אמר הוא לדעתי פירושו כך בפ''א הכתובה
להרויח, או שם לקנות כונתם כאלה ישרים בדרכים שההולכים העולם ומדרך
אם  זה בתגר הכניסני מי וא''ת וכו'. שמיה נגד אמר שם לקנות שמכוין מי כנגד
וכשלא  שמי ואובד שם לקנות אתכוין אולי אלמוד אם כי עוד אוסיף לא למדתי
ודלא  אמר אלמוד לא שאלמוד קודם זה מאמר שמעתי אם או אענש לא אוסיף
אבל  יסוף ודאי מכולם קשה ה''ז ופירש ששנה כיון שלמד אע''פ יסוף מוסיף
ולכך  לו תולה זכות לו יש אם ומ''מ הוא מיתה חייב ללמוד רצה שלא אותו
אמר  הממון הרוחת כוונת וכנגד מיתה. חייב ובשני יסוף בראשון לומר שינה
בהתחלת  המכוין וה''מ ד''ת. הנאות כל נכללות וכאן חלף בתגא ודאשתמש
אבל  תלמודו שכר שיטול בלא להתפרנס לו שאפשר או האלה לכוונות למודו
מותר. שכר יטול לא אם להתפרנס לו אפשר אי ואח''כ שמים לשם למד אם
ללמדו. או בניו ללמד שכר הבנים מאבות שיטול אם חלקים לשלשה נחלק וזה
ואם  ולמצות. לתורה יקרבהו המלאכה אל לקרבה הבא וכל ולומד שיושב ואם
דייני  שני מפרק היתרם למדנו החלקים אלו וכל לאמתו. אמת דין ודן שיושב

לכהנים  קמיצה והלכות שחיטה הלכות המלמדין ת''ח התם דאמרינן גזירות
בין  אין בפ' דאמרינן דאע''ג התוספות וכתבו הלשכה מתרומת שכרם נוטלים
עוסקין  היו ולא יושבים היו שעה דכל שאני הכא אסור תלמוד דשכר המודר

ל  במה להם היה ולא מלאכה לפרנסם.בשום הצבור על מוטל והיה התפרנס
שכר  אסרו שלא למדנו מדבריהם
כדי  אחר ממקום לו כשיש אלא התלמוד
החלקים  לשני ללמוד יש ומכאן פרנסתו.
שכרם  נוטלים היו שלפיכך הראשונים
שחיטה  הלכות מלמדי הלשכה מתרומת
מהנים  הם שהרי לפי לכהנים וקמיצה
לא  הכהנים שאם עצמם לישראל  בזה
ה''נ  ישראל קרבנות יקריבו היאך ידעו
יורה  ומי תיישים אין גדיים אין אם
בטלה  תורה ח''ו ונמצאת שמועה
לפרנסם  מוטל עליהם וא''כ מאליה
בעצמם  אותם מלמדים כאילו דה''ל
החלק  גם התוספות. בשם כמ''ש ושרי
הנזכר  בפ' שאמרו ממה נלמד  השלישי
שגוזרים  דיינין כלומר גזירות גוזרי
שכרם  נוטלים שבירושלים גזירות
גם  הלשכה. מתרומת מנה ותשע תשעים
שלא  לפי דטעמא התוספות כתבו שם
שהיו  וכשם להתפרנס ממה להם היה
כ''ש  בע''כ אפילו השקלים מגבין
שצריך  מה כל הגליות בזמן שמגבין
היינו  ח''ו כן ואלמלא ציבור להעמדת
מורה  ביניהם להעמיד שצריכין ממה גדול ציבור צורך לך ואין בעניינו כאובדים
החקים  על לאלו אלו וכופין העוה''ז מן בהפרדו מקומו ימלאו תלמידים גם צדק
להם  מוסיפין רצו לא גזירות דגוזרי אהא בגמרא תו ואמרינן כך. על הקבועים
יותר  לדון שכר שנוטלים ברשיעי רש''י ומפרש עסקינן ברשיעי אטו רצו לא
העולה  הכלל להם. מוסיפין ליטול רצו שלא אע''פ ספקו לא אלא חייהם מכדי
עצמן  מהתלמידים בין ללמד שכרו ליטול מותר להתפרנס ממה לו שאין שכל
אחר  דינין מהבעלי או לדון מהצבור שכר ליטול לו מותר וכן הצבור. מן בין
זאת  כל אותנו ה' הודיע ואחרי סנהדרין. בהלכות הנזכרים התנאים שמירת
כדי  מעליו מלאכה עול לפרוק לאדם שאין היא כאן רבינו שכוונת לומר אפשר
ואם  אותו המפרנסת מלאכה שילמוד אבל ללמוד כדי הבריות מן להתפרנס
וזהו  כלום. בכך ואין מהצבור הספקתו יטול תספיקנו לא ואם מוטב תספיקנו
ללמוד  שראוי על מורות משניות כמה והביא וכו'. לבו על המשים כל שכתב
המשנה  בפירוש מדבריו כנראה אלא רבינו דעת כן שאין נאמר ואפילו מלאכה
ישראל  חכמי כל וראינו המנהג. אחר הלך בידך רופפת שהלכה מקום כל קי''ל
שהלכה  נודה כי וגם הצבור מן שכרם ליטול נוהגים ואחריו רבינו זמן קודם
עת  משום הדורות חכמי כל כן שהסכימו אפשר המשנה בפירוש רבינו כדברי
מצויה  והמלמדים הלומדים פרנסת היתה לא שאילו תורתך הפרו לה' לעשות

ב  לטרוח יכולים היו ובהיותה לא ח''ו משתכחת התורה והיתה כראוי תורה
ויאדיר: תורה ויגדיל לעסוק יוכלו מצויה

.'ÂÎÂ Ï‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ·È:(פ''ג (שבת ר''ע ובפ' (ס''ג:) ברכות ˘ÏÎבסוף
.'ÂÎÂ Ó''‰·· ‰¯Â˙· Ú‚È‰:עומדין אין פ' ריש ‰Ú‚Èבירושלמי ÏÎÂ

.'ÂÎÂ ‰Úˆ· Â„ÂÓÏ˙·:שם ‰˜Â¯‡ג''ז Ï·‡ 'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ ÚÈÓ˘Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ ˘ÁÏ·:(נ''ד (דף מעברין כיצד פרק עירובין
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חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי הּנהנה 'ּכל חכמים: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר ּו
הע ֹולם' עטרה 33מן ּתע ׂשם 'לא  ואמר ּו: צּוּו ועֹוד . ְְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

ּבהן' לחּפר קרּדם ולא  ּבהן , צּוּו34להתּגּדל ועֹוד . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
הרּבנ ּות' את  ּוׂשנא הּמלאכה, את  'אהב .35ואמר ּו: ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
ּבטלה' סֹופּה מלאכה, עּמּה ׁשאין  ּתֹורה  ;36'וכל ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
הּברּיֹות  את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם .37וסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

.‡È[a] מתּפרנס ׁשה ּוא למי היא  ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵֶַַָָמעלה
ידיו היא 38מּמעׂשה הראׁשֹונים חסידים ּומּדת ,39; ֲֲִִִִִִִֵַַָָָ

הּזה, ׁשּבעֹולם  וטֹובה  ּכב ֹוד לכל  ז ֹוכה ְְֶֶֶֶַָָָָָָּובזה
תאכל, ּכי  ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: ה ּבא, ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹולעֹולם

" ל וטֹוב  הּזה,40אׁשרי ּבעֹולם "אׁשרי" - ְְְֶֶֶַַַָָָ
ט ֹוב  ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל איןÈ·..41"וט ֹוב ְֵֶַָָָָֻ

עליהן עצמ ֹו ׁשּמרּפה  ּבמי מתק ּימין ּתֹורה  ,42ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

משנה  לחם
ÂÎÂ'.יב ‰ÓÏ˘ ¯Ó‡ ÔÎÂ ו אז וצרות טרדות לך כשיש בה עוסק אתה ואי תורה מדברי מתרפה כשאתה בך:ר''ל מתקיימים תורה דברי אין כלומר כחך צר דאי

מיימוניות  הגהות
[a] אבות במסכת ורבנן ארץ דרך מנהג בהן נהוג דגנך ואספת מברכין כיצד בריש

בפ' כדאמרינן עיקר ארץ דרך תם רבינו ופירש ארץ. דרך עם תורה תלמוד יפה
וקשה  עיקר האב יורשי ש"מ האב יורשי עם הבעל יורשי יחלקו מדקתני החולץ
דדרשינן  וי"ל מהחיים. עיקר אינה ואשה אהבת אשר אשה עם חיים ראה דכתיב
אומנות  ללמדו חייב כך אשה לבנו להשיא שחייב כשם דקידושין פ"ק מינה
מיתה  דיומא בתרא פרק דתנן והא מאומנות עיקר ואשה אומנות היינו דחיים
יוה"כ  בעי תשובה תשובה בעי לא יוה"כ ואמר התשובה עם מכפרים ויוה"כ
בעינן  כבר שעשה התשובה עם קאמר דהכי י"ל התשובה עם אמר הכי ואפילו
עיקר  דהיא התשובה עם קאמר להכי נמי אי שניהם. שצריך לומר בא דאין יוה"כ

ליכא  גמורה כפרה מ"מ מכרת יוה"כ דמהני לרבי דאפילו י"ל ועוד מיתה לגביה
משלשה  חוץ מכפר דיוה"כ כיון בעוונות הבית נחרב למה דא"כ בתשובה אלא
תורה  הוא עיקר דאדרבה אומר היה אלחנן רבינו אבל ליעיל. דפרישית דברים
וה"נ  בידן ונתקיימה עראי ומלאכתן קבע תורתם עשו ראשונים הכא דאמר חדא
כל  נמי ותנן ד"א במיעוט בהן נקנית שהתורה דברים במ"ח אבות במסכת אמר
ליתא  דהחולץ ודיוקא איפכא מעמה לידוק בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה

הבעל  יורשי יחלקו דקתני יתירה ממשנה אלא התם דייק קתני דלא ולא וכו'
קתני  לא אי שפיר אתי לא ארץ דרך תורה דתלמוד דלישנא ועוד סתמא יחלוקו
ע"כ: קאמר, זה או זה או אומר הייתי ארץ דרך עם בלא אומר היה שאם עם

עוז  מגדל
Ê Ì„‡ ÛÂÒÂ.ÌËÒÏÓ ‰È‰È˘ עב.):‰ (דף ומורה סורר בן ÂË·.פ' ÂÏÂÎ˘ ÌÏÂÚÏ „Ú Ò¯Ù˙Ó ‡Â‰˘ ÈÓÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ופ"ק ס"ז.) (דף שאחזו מי פ' ובגיטין באבות

בתלמוד: מקומות ובכמה ח.) (דף דברכות

היד  מקורות
מ"ה 33 פ"ד שם.34.אבות

מ"י.35 פ"א שם 36אבות

מ"ב  קידושין 37.פ"ב ראה

א  א.38.כט, ח, ברכות

רפט"ו. עיין 39תדא"ז

ב. לה, תהלים 40ברכות

ב  ב 41.קכח, לט, .קידושין

ברכות 42 א. נד, עירובין

א. סג,

משנה קמו  משנה כסף כסף

.'ÂÎÂ Â·Ï ÏÚ ÌÈ˘Ó‰ ÏÎ È פ''ד המשנה בפירוש ולשונו פיו הרחיב ז''ל רבינו
נראה  כי וגם לרבנים. גם לתלמידים גם שנותנין ההספקות על אבות דמסכת
פה  וגם כן עושים היו כלם או זמן שבאותו הגדולים התורה חכמי שרוב מדבריו
שהיה  ל''ה:] [יומא הזקן מהלל ראיה שם הביא ז''ל הוא והנה לטעמיה. אזדא

שזה  ראיה משם ואין ולומד. עצים חוטב
שהיה  ולפי למודו בתחילת דוקא היה
לא  אולי תלמידים ורבבות אלפים בזמנם
או  שבהם למפורסמים אלא נותנין היו
ליהנות  שלא לו אפשר שהיה מי שכל
ולמד  לחכמה כשזכה אבל עושה היה
שהיה  דעתך על התעלה העם את דעת
חנינא  מר' שהביא מה גם עצים. חוטב
שאם  ראיה אינה י''ז:] [ברכות דוסא בן
צריך  היה לא להתעשר רוצה היה
היו  השמים מן רק אדם מבני לשאול
אבל  [כ''ה.] בתעניות כמוזכר לו נותנים
הזה  העולם מן ליהנות רצה לא ז''ל הוא
מן  ליהנות ברוצים אלא דברינו ואין
וקרנא  באיסור. שלא אבל הזה העולם
שהיה  מרויח שהיה ק''ה.] [כתובות
להתקיים  ראוי איזה יין באוצרות בודק
טורח  ובלא היא יפה אומנות אותה

ליטול  לו אסור ממלאכתו להתפרנס יתברך השם שחננו שמי ספק ואין גדול.
ובזה  שדותיו להשקות דולה שהיה ז''ל פירש''י כבר דוולא דלי דהוה הונא ורב
עוד  והביא ליטול. צריך היה ולא קרקעות לו היו כבר זה כפי כי גם גנאי אין
בכשורי  ששת רב בריחייא איעסק יוסף רב [ס''ז:] שאחזו במי שאמרו ממה ראיה
וכתב  מזה ז''ל רש''י נזהר וכבר בעליה. את שמחממת מלאכה גדולה כמה אמר
רבינו  כוונת מבין ואיני ולהזיע. להתחמם השלג בימות כן עושים היו דלרפואה
סוגיא  באותה כנראה היה סומא ששת רב כי סומים כי אף כשלו בעץ נערים הלא
ביתו  בתוך משא נושא שהיה כרש''י י''ל ע''כ וא''כ קורות נושא היה ואיך
דהיינו  לומר סוחר כאניות היתה אמרם ראית רבינו שם ודחה למקום. ממקום
שהיה  פ''ד:] [ב''מ אמרו בר''ש אלעזר שר' הדבר ואמת חולים. כשהיו דוקא

מומין  בעלי כל הרי התורה משבח מה לכך הכתוב כוונת אם מ''מ אבל חולה
כך  נודר בצער עצמו הרואה כי לחמם יביאו ממרחק תורה בני יהיו שלא אע''פ
היסורים  לסלק היה בידו אלעזר שר' וגם החולים לעניים אותו ונותנין לצדקה
מהו  וא''כ מד''ת ליהנות לעצמו גורם היה שכן וכיון בהפועלים כמוזכר מעליו
אשר  והמעשים ואומר רבינו שטוען
מומין  בעלי מאנשים בגמרא ימצאו
לקחת  אלא להם תחבולה שאין בגופן
הימותו  יעשו מה לא ואם אחרים ממון
דאיכא  טענה אינה תורה צותה לא זה
ולא  מעליהם יסוריהם שיסלקו למימר
[כתובות  חז''ל בדברי שמצינו גם ימותו.

שלת  כאילו ק''ה:] שהוא לת''ח דורון ת
מאלישע  ראיה והביאו ביכורים מקריב
מצינו  וכן גזירות דייני שני פ' כמוזכר
נותנין  היו לנביא לשאול הולכים כשהיו
גם  רבינו דברי פשט ולפי דורון. לו
נדחק  למה דאל''כ לקבל לו אסור דורון
לימא  סוחר כאניות דהיתה פסוק באותו
יוחנן  בר' ומצינו הוה. דורון בתורת התם
בסוטה  כדאיתא הנשיא מפרנסו שהיה
בדברי  גם כ''א) דף נוטל היה (פרק
יהיה  ה' לפני ליושבים גם מצינו קבלה
דדינרי  שקא ההוא אמרינן קל''ד:) (חולין הזרוע ובסוף וכו'. לשבעה לאכול
ונתן  כתיב והא הכי עביד והיכי ופריך בהם וזכה אמי ר' קדם מדרשא לבי דאתא
שאני  חשוב אדם אימא בעית ואי בהם זכה לעניים ומשני מעצמו שיטול ולא
אחיו. משל גדלהו מאחיו הגדול והכהן דתניא ישיבה ראש ממונה כלומר
אמי  דר' וודאי הישיבה לבני אחר ממקום שלחו זהב דינרי דדינרי שקא ופירש''י
ולא  בהם זכה הכי ואפילו הוה בריא אלא הכי לשני לא דאי חולה היה לא
ועוד  דמי. שפיר הכי לאו הא מעצמו שנטלו מפני אלא נטלו למה להם הוקשה
להשתיק  שהביא ומה שרי. מעצמו ליטול אפילו חשוב דאדם בפירוש דמשמע
אדרבה  ח'.] [ב''ב עמרם בן ודיונתן ס''ב] [נדרים טרפון דר' ממעשה החולקין
איתא  ואם ת''ח אלא משלו להתפרנס יכנס שלא הקדוש רבינו דאמר ראיה משם
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לב  ּגבּה ּכל ּבלב ולא הר ּוח ּבגּסי אּלא 28נמצאין ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבעפר  ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל  החכמים,29ּבדּכא רגלי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

מּלּבֹו הּזמן  ותענּוגי  הּתאו ֹות וע ֹוׂשה ]טו [,30ּומסיר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַ
חּייו ּכדי  מעט י ֹום ּבכל  לֹו31מלאכה היה לא אם , ְְְְִֵַַָָָָָָֹ

יֹו ּוׁשאר ּיאכל , ּבּתֹורה.מה עֹוסק וליל ֹו, ]טז [È.מֹו ְְֵֵַַַָָֹ
יעׂשה  ולא ּבּתֹורה  ׁשּיעסק  לּבֹו על הּמׂשים ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל 
את  חּלל  זה הרי - הּצדקה מן  וית ּפרנס ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה,
וגרם  הּדת, מאֹור וכּבה ה ּתֹורה, את  ּובזה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
לפי ה ּבא; הע ֹולם  מן  חּייו ונטל לעצמ ֹו, ְְְְִִַַַַָָָָָָָרעה

ה ּזה  ּבע ֹולם  ּתֹורה ּבדברי להנֹות .32ׁשאס ּור  ְְִֵֵֶֶַָָָָָ

עוז  מגדל
.˙Â·¯‰ „Ú ‰‰‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ „Ú Â·Ï ÏÚ ÌÈ˘Ó‰ ÏÎ:יין קונם ופרק אבות דמסכת ÔÂÚ.פ"ד „Ú ‰Î‡ÏÓ ‰ÓÚ ÔÈ‡˘ ‰¯Â˙ ÏÎÂ:אבות דמסכת שני פ'

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

¯‡˘Â . . ÂÈÈÁ È„Î ËÚÓ ÌÂÈ ÏÎ· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚÂ . ." .ÂË
."‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ ÂÏÈÏÂ ÂÓÂÈ

éðà" íéåììå íéðäëì øîàðù äîù ,áúë ìáåéå äèéîù úåëìä óåñáå
"êúìçðå ê÷ìç נחäáãð øùà íìåò éàá ìëî ùéàå ùéà ìëì íâ øîàð

úà úòãì åãáòìå åúøùì 'ä éðôì ãåîòì ìãáäì åàéáäå åúåà åçåø
íééåììå íéðäëì äëæù åîë åì ÷éôñîä øáã æ"äåòá åì äëæéå . . 'ä

"éìøåâ êéîåú äúà éñåëå é÷ìç úðî 'ä" øîåà ä"ò ãåã éøä נטéô ìòå
òåãî ïáåî "'åë èòî íåé ìëá äëàìî äùåò" àäéù êéøöù áúëù äî

"éìøåâ êéîåú äúà" ÷åñôä íù àéáäêéøö éë ,à÷ééã "êéîåú" ÷ø Y
.íù æ"áãøä ÷åéãëå úö÷ äëàìî úåéäì

óñëì äéàø ïàëî éìåàå ,"íéðäëì äëæù åîë" åðéà ë"àã ,äù÷ ìáà
í"áîøäù áúëù äðùî ס÷åñòéù "åáì ìò íéùî"ä úà ÷ø ììåù

äëàìî ìåò åîöòî ÷åøôì åì ïéàù åðééä äëàìî äùòé àìå äøåúá
úñðøôîä äëàìî ãîìéù ìáà ãåîìì éãë úåéøáä ïî ñðøôúäìå
.íåìë êëá ïéàå øåáöäî åú÷ôñä ìåèé åð÷éôñú àì íàå . . åúåà
÷åìéçä àåä "éìøåâ êéîåú"å "é÷ìç úðî 'ä" íéðôåàä éðùù ì"é éìåàå

.(ô"äò ú"äåà äàøå) íééåìì íéðäë ïéá
ò ç ÷ìç úåçéù éèå÷ì.êéîåú ä"ã 'òä 346 ãåî

‰Î‡ÏÓ ‰˘ÚÈ ‡ÏÂ ‰¯Â˙· ˜ÒÚÈ˘ Â·Ï ÏÚ ÌÈ˘Ó‰ ÏÎ" .ÊË
."'ÂÎ '‰ ˙‡ ÏÏÁ ‰Ê È¯‰ ‰˜„ˆ‰ ÔÓ Ò¯Ù˙ÈÂ

à ìù íúåðâá êéøàäåäúåà íéùåòå äøåúä ïî íéñðøôúîä åì
åéøçà íéàáä êà .äøåú ìù äøúëá íéùîúùîù ,äá øåôçì íåãø÷

.äøåúäî ñðøôúäì øúåîù úåéàø äîë åàéáäå åéìò åâéùä

ï÷æä ø"åîãàäå סאäéäéù øåñàù ÷ñôúìéçúäæ 'éäéù î"ò åãåîéì
ìù ùéîùú äøåú øúëá ùîúùî àöîðù äá ñðøôúäì úåðîåàì åì

à ñðøôúäì äîá åì ïéà ë"çàå íéîù íùì ãîì íà ìáà ,ìåçàì
'éäé íà éøäù äëøöì ãîåì àöîð ,úåàøåäå úåðééãá åà úåãîìîá
ñðøôúäì ìëåé íà åà ,éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì áòøá äðåòî
ãåîéìî ñðøôúîå äá ñðøôúäìî åúëàìî çéðîå úøçà äëàìîî
àìù éãë äøåúá ÷ñåòå äðîî ñðøôúäì ìåëé 'éäù øúåî æ"ä äøåú

.äëøöìå äîùì ãîåìù àöîðå ú"úî ìèáé
,ãáòéãå äìéçúëì ïéáù ìãáäá àåäù øúéää øàáì ùéå
íà ãáòéãá ìáà ,ñðøôúäì éãë ãåîìì øåñàù éàãååá äìéçúëìù

øúéäá ãîì סבæà ,äñðøôì çøëåî éë äøéøá åì ïéà ë"çàå ,äîùì
äøåúäî óëéú ñðøôúäì ìåëéù ïåéë úåðîåà äúò ãåîìì áééåçî åðéà

øúéäá ãîìù סגàøééùá åà äðéôñá úàöì øåñàù ïéãä øáãì àîâåãå .
øúåî æà ,øúéäá íã÷åî àöé íà ìáà ,úáù ìåìéçì íåøâéùë
éøä ë"çàå øúéäá àöéù ïåéëî ,àøééùäå äðéôñä íò úëìì êéùîäì

úáù äçåã ùôð çå÷éô סד.
úåëøá àøîâáå סהàòîùé éáø å÷ìçðêéøö é"ø úòãì ,é"áùøå ì

øîåà é"áùø ìáà 'åë øéö÷ úòùá øåö÷ìå äùéøç úòùá ùåøçì
äî äøåú ë"à"à 'éìò 'éäúìò úéùòð åúëàìîå äøåúá ÷åñòé àì

."íãéá äúìò àìå é"áùøë åùò äáøä" 'îâá íééñîå ,"íéøçà éãé
:äøåúä ãåîéìá íéðôåà äùåìù åàöîð ì"ðä ìë éô ìò

.øåñàù ñðøôúäì éãë äøåú ãåîéì .à
ñðøôúé ñðøôúäì äîî åì 'éäé àì ë"çà íàå äîùì ãåîéì .á

.øúåî äæù äðîî
éäåæù ,ñð êøãá íéøçà éãéá úéùòð åúëàìîå òá÷ åúøåú úåùòì .â

.äìåâñ éãéçéì êøã
.534 ãåîò æ"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
א.28 נה, אבות 29ישעי'
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תנחומא  עלי'. עצמו שמחי'
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ב. לה, יומא נדרים 32ועיין

א. סב,

הפרדס  מקורות
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.âñ.ãñò"åù äàø
ä"ñ ç"îøñ ç"åàç æ"äåîãà

.â"éñå.äñ.á,äì



קמט  משנה  כסף

ומה  היא, דמילתא רישא בזה ה' דבר כי ומ''ש נופח, לא אש תאכלהו לצפוניו
חלק  בהגדת איתא והכי בתריה. גריר וכו' תורה דברי על השגיח שלא זה שכתב
נתן  ר' בזה ה' דבר כי תניא השמים מן תורה אין האומר גמרא צ''ט) (סנהדרין
לעסוק  לו שאפשר כל אומר נהוראי רבי המשנה על משגיח שאינו כל אומר
כל  אומר ריב''ק עוסק ואינו בתורה
דומה  עליה חוזר ואינו תורה הלומד
פ''ק  ובסוף קוצר. ואינו שזורע לאדם
שאינו  מעוות איזהו תנן ט') (דף דחגיגה
התורה: מן שפירש ת''ח זה לתקון יכול
.'ÂÎÂ ¯˘ÂÚÓ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÏË·Ó‰ ÏÎ

אבות: במס'
Â‡ 'ÂÎÂ ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù

.Ì˙Ï הוא אם לנו ברור שאין כלומר
פרק  מדאמרינן כן ולמד לאו. אם טוב
ר''ג  שהיה כ''ח) (ברכות השחר תפלת
אל  כברו תוכו שאין תלמיד כל מכריז
שלא  התם ואסיקנא המדרש לבית יכנס

ידו: על ÈÓÏ˙Ï„הסכימו ‰Â˘‰ ÏÎ
.'ÂÎÂ ÔÂ‚‰ ÂÈ‡˘ זירא דרבי מימרא

קל''ג): (דף הזרוע פ' ‰¯·בחולין Ì‡
.'ÂÎÂ Í‡ÏÓÏ ‰ÓÂ„ מגלחין אלו פרק

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

יהודה: רב ושמתיה
·¯‰ ·˘È ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ ·

.'ÂÎÂ הוה דוד (שם) מגלחין אלו פרק
ר''פ  לרבנן, להו ומתני אארעא יתיב
יהודה  רב אמר כא) (מגילה עומד הקורא
מטה  ע''ג ישב שלא לרב מנין רב אמר
שנאמר  קרקע ע''ג לתלמידיו וישנה
הר''ן  וכתב עמדי. עמוד פה ואתה
את  השוכר בפ' אמרינן והא הכא ומקשו
הוו  וריב''ק דר''ג פ''ד:) (ב''מ הפועלים
ורבי  בר''ש אלעזר ורבי אספסלי יתבי
ובפ''ק  אארעא. קמייהו יתבי הוו
ביבנה  אמרינן נמי י''ז) (דף דסנהדרין

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּבּיֹום  עליו  נמ ׁש חסד "יֹומם 61ׁשל  ׁשּנאמר : , ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָ
עּמי " ׁשירה ּובּלילה  חסּדֹו, ה ' ּבית 62יצ ּוה וכל . ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

אׁש ּבּלילה , ּבֹו נׁשמעין  ּתֹורה ּדברי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין 
.63א ֹוכל ּתֹו ְַ

ּבזה" ה' ּדבר  ּדברי64"ּכי על  ה ׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
עּקר  ּכל לעסק 65ּתֹורה  ל ֹו ׁשאפ ׁשר ּכל וכן  . ְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

להבלי ּופרׁש וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּתֹורה 
ּוזנחֹו ּתלמּוד ֹו והּניח ּבכלל 66עֹולם זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ה' ּדבר .67ּבֹוזה ְֶַ
מעׁשר , ה ּתֹורה את  המב ּטל 'ּכל חכמים : ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר ּו
הּתֹורה  את המקּים וכל  מעני; לבּטל ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹסֹופֹו

מעׁשר ' לק ּימּה סֹופֹו מפרׁש68מעני , זה וענין  . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
לא  א ׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; ֲֲֵֵֶַַַָֹהּוא
מרב  - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה ' את ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹעבד ּת

"איב את ועבדּת ע ּנת ,69ּכל, "למען  וא ֹומר : ; ְְְְְְֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
"ּבאחרית להיטב - נּסת .70ּולמען  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

ã ÷øt¤¤33 שיעור
ליום  אחד פרק

הג ּון‡. לתלמיד אּלא  ּתֹורה מל ּמדין  נאה 1אין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
לתם  אֹו לא 2ּבמע ׂשיו,  ּבדר  הֹול היה אם אבל  . ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ

ואחר  אֹותֹו; ּובֹודקין יׁשרה , ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָטֹובה,
הּׁשֹונה  'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ּומלּמדין ה ּמדר ׁש, לבית א ֹותֹו מכניסין  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכ

למרק ּוליס  אבן זרק ּכאּלּו הג ּון , ׁשאינֹו אבן3לתלמיד  "ּכצר ֹור  ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכבֹוד" לכסיל נֹותן  ּכן ּתֹורה 4ּבמר ּגמה, אּלא "ּכב ֹוד" ואין "ּכבֹוד,5, ׁשּנאמר : , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ינחלּו"' .6חכמים ְֲִִָָ
העם  וכל הּוא, ּגד ֹול ׁשחכם ּפי על  אף - טֹובה ּבדר  ה ֹול ׁשאינ ֹו הרב  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן 

למּוטב  ׁשּיחזר עד מ ּמּנּו, מתל ּמדין  אין  - ל ֹו כהן7צריכין  ׂשפתי  "ּכי  ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הּוא" צבא ֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה  דעת, חכמים:8יׁשמרּו אמרּו . ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ

יב ּקׁשּו אל לאו, אם מ ּפיה ּו; יב ּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה'  למלא הרב  ּדֹומה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ'אם
מּפיהּו' מלּמדין·..9ּתֹורה והּתלמ 10ּכיצד ּבראׁש, י ֹוׁשב הרב  לפניו? ידים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

הרב  את רֹואין  ּכּלן  ׁשּיהי ּו ּכדי  עטרה, ּדבריו11מ ּקפין  הרב 12וׁשֹומעין יׁשב ולא  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ
על  הּכל א ֹו הארץ, על  ה ּכל אֹו אּלא הּקרקע, על והּתלמידים  הּכּסא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעל

משנה  לחם

ÈÚÈ·¯ ˜¯ÙאÌ˙Ï Â‡ ÂÈ˘ÚÓ· ‰‡ ÔÂ‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡
.'ÂÎÂ תפלת מפ' כן ונלמד רע או טוב הוא אם לנו ידוע שאינו ר''ל תם פי'

ונתנה  הפתח לשומר סלקוהו היום אותו תנא כ''ח) (דף התם דאמרינן השחר
תוכו  שאין תלמיד כל ואומר מכריז ר''ג שהיה וכו' ליכנס לתלמידים רשות להם

הפתח  ששומר ודאי ונראה וכו'. כברו
ליכנס  מניח היה שלא מפני שם היה
בודקים  היו א''כ אלא תלמיד לשום
היה  לא כברו תוכו היה אם תחילה אותו
בפרק  שאמרו כמו נתעב נקרא שזה נכנס
היום  ואותו ע''ב) (דף גדול כהן לו בא
נכנסים  והיו הפתח לשומר סלקוהו
דלא  ואע''ג בדיקה בלא התלמידים
וא''כ  לא ואי כברו תוכו אי ביה ידעינן
ביאר  וכן מלמדין, דלתם משם למדנו
סתומים  שדבריו אלא ז''ל מוהרי''ק הרב

בארתים: ‰ÍÏÂואני ÂÈ‡˘ ·¯‰ ÔÎÂ
.'ÂÎÂ ‰·ÂË Í¯„· יוחנן דר' מימרא

י''ז) (דף מגלחין אלו בפרק הובאה
אין  פ' ובחגיגה בגמרא מקומות ובהרבה
גמר  איך ור''מ הקשו ט''ו) (דף דורשין
בר  בר רבה והאמר דאחר מפומיה תורה

שפתי כי דכתיב מאי ר''י אמר כהן חנה
לקיש  ריש אמר ותירצו וכו' דעת ישמרו
ושמע  אזנך הט ודרש אשכח קרא ר''מ
חנינא  ר' וכו' תשית ולבך חכמים דברי
אזנך  והטי וראי בת שמעי מהכא אמר
קשיא  לא אהדדי קראי קשו א''כ וכו'
דבגדול  משמע בקטן הא בגדול הא
וא''כ  ממנו. ללמוד יכול ליזהר היודע
לקטן  גדול בין רבינו חלק לא למה קשה
דבזמן  תימא וכי בגמרא. שחלקו כמו
ולכך  זה לענין קטנים נקראים כולם הזה
אומר  אינו שרבינו קשה מ''מ רבינו סתם
אלא  בלבד הזה בזמן הנוהגים הדינים
אחר  אפילו זמן בכל שינהגו הדינים
לו  היה וא''כ בע''ה משיחנו ביאת
שראה  מפני שרבינו ונראה לפרש.
בהרבה  שהובאה יוחנן דר' מימרא
לקטן  גדול בין חלקו ולא בסתם מקומות
בחגיגה  דאמרינן והא חלק, לא הוא גם
לתת  אלא זה נאמר דלא רבינו סובר
כן  הדבר אין אבל בלבד לר''מ סברא
אמר  לקיש ריש שכשתירץ לדבר  וראיה
הדבר  היה ואם ודרש אשכח קרא ר''מ
איכא  הא אלא לומר לו היה לא מוסכם
אשכח  קרא ר''מ ומדקאמר אחרינא קרא
של  סברתו לומר דהכונה משמע וכו'
הכי  לן סבירא לא ואנן זאת היא ר''מ

חבריו: עליו חלקו דכבר
·¯‡˘ב ·˘ÂÈ ·¯‰ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ

.'ÂÎÂ אמר כ''א) (דף דמגילה פ''ג בריש
גבי  על ישב שלא לרב מנין אבהו רבי
קרקע  גבי על לתלמידיו וישנה מטה
שם  עוד עמדי. עמוד פה ואתה שנאמר
למדין  היו לא ר''ג ועד משה מימות ת''ר
חולי  ירד ר''ג משמת מעומד אלא תורה

שצריך  משמע אבהו דרבי דממימרא כן לומר אפשר דאיך וקשה עומדין, והתלמידים יושב היה הרב שמתחלה כתב ורבינו ע''כ. מיושב תורה למדין והיו לעולם
נגד  והוא שוים אינם כן דאם עומדין והתלמידים יושב שהרב אפשר איך וא''כ קרא ליה משמע דהכי עמדי עמוד פה דואתה מקרא שוין והתלמידים הרב שיהיו
כתוב  עוד בגמרא שם שאמרו ראה שרבינו ונראה כן. הוא פירש ולמה מעומד למדין סתם אמרו בברייתא והרי יושב שהרב בברייתא רבינו ראה מאין ועוד הכתוב,
מפרש  הוא אלא ז''ל רש''י כפירוש מפרש אינו שרבינו ונראה ע''כ. ושונה, יושב ולומד עומד רב אמר בהר עמדתי ואנכי אומר אחד וכתוב בהר ואשב אומר אחד

עוז  מגדל
.‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡˘ ˙È· ÏÎÂ מדכתיב אלעזר דרבי מימרא היא צ"ב.) (דף חלק פרק

וכו': חשך ‰'.כל ¯·„ ‰ÊÂ· „Ú ‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ:(.צ"ט (דף חלק פרק בסנהדרין

.¯˘ÂÚÓ „Ú 'ÂÎ ÏË·Ó‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:אבות דמס' ÂÙÓ¯˘פ"ד ‰Ê ÔÈÚÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ:מקומות בכמה במדרש

.Â˙Â‡ „ÓÏÓÂ „Ú ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡:(.י (מכות הגולין הן אלו ÏÎפ' ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡
.ÂÏÁÈ „Ú ÔÂ‚‰ ÂÈ‡˘ „ÈÓÏ˙Ï ‰Â˘‰ דף) והלחיים הזרוע ופ' (צב.) חלק פרק

מקומות: וכמה Â‰ÈÙÓ.קל"ג.) ‰¯Â˙ Â˘˜·È Ï‡ „Ú 'ÂÎ ÍÏÂ‰ ÂÈ‡˘ ·¯‰ ÔÎÂ
אותו: מביא מקומות ובהרבה (יז.) מגלחין אלו פרק

היד  מקורות
ב.61 ג, מב,62ע"ז תהלים

א 63ט. צב, .סנהדרין

לא.64 טו, ספרי 65שלח

סנהדרין  וראה שם. שלח

א. אדר"נ 66צט, ראה

דבר  א: צט, סנהדרין ספל"ו.

שאינו  מי כל כו' בזה ה'

(בהגר"א  המשנה על משגיח

סקע"ד). סרמ"ו יו"ד

שם 67 אבות 68.סנהדרין

מ"ט  כח,69.פ"ד תבוא

טז.70.מזֿמח  ח, עקב

„ ˜¯Ù1.א ז, תענית

אדם  ישנה שלא א: י, מכות

הגון  שאינו .לתלמיד

תענית 2 עיין א. כח, ברכות

הוא  הגון תלמיד אם א: ז,

ואי  מים התיו צמא לקראת

למים  לכו צמא כל הוי לא

א.3.(עבוה"מ) קלג, חולין

ח.4 כו, קלג,5משלי חולין

יעקב). העין (כגי' משלי 6א

לה. א 7ג, יז, .מו"ק

ז.8 ב, טו,9מלאכי חגיגה

א. יז, מו"ק הוריות 10ב.

א. א:11יב, ו, כריתות ראה

חזו  רבכון קמי יתביתו וכי

והיו  שנאמר דרבכון לפומי'

ועיין  מוריך. את רואות עיניך

חזיתי' ואילו ב: יג, עירובין

וכו' עיין 12.מקמי'

ה"ד: פ"א סנהדרין ירושלמי

כדי  כו' עגולה גורן כחצי

ושומעין  אותו רואין שיהו

קולו.

משנה קמח  כסף

.'ÂÎÂ ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰¯ ÔÈ‡ ‚È פסוק על השירים שיר רבה [במדרש
תלתלים]: ÂÎÂ'.קווצותיו ÂÈÏÚ Í˘Ó „ÒÁ Ï˘ ËÂÁ(:'ג (דף ע''ז ÏÎÂבריש

.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ È¯·„ Â· ÔÈÚÓ˘ ÔÈ‡˘ ˙È· מימרא צב.) (סנהדרין חלק פרק בריש
סופר  טעות והוא וכו' בזה ה' דבר כי שנאמר כתוב רבינו ובספרי אלעזר. דרבי

מדכתיב  אלא ליה מפיק לא בגמרא דהא
באהלו  שריד ירע נופח לא אש תאכלהו
דכתיב  חכם תלמיד אלא שריד ואין
יש  לפיכך קורא. ה' אשר ובשרידים
מייתי  ולא שנאמר רבינו בדברי  למחוק
ובספר  הכי. אלעזר ר' מיניה דיליף קרא
טמון  חשך כל שנאמר מצאתי מוגה

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

אכילה  ּומּתֹו עּדּון  מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ְְְֲִִִִִֵֶָֹולא
עליהן,43ּוׁשת ּיה  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּתמיד  ּגּופֹו לעיניו44ּומצער  ׁשנת י ּתן  ולא  ,45, ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ
ּתנּומה. ְְְַַָָלעפעּפיו 
ּבאהל" ימּות ּכי  אדם הּתֹורה , "זאת רמז: ּדר חכמים הּתֹורה 46אמרּו אין - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

החכמה  ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי  אּלא ּבחכמת ֹו:47מתקּימת, ׁשלמה אמר  וכן  . ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכחכה" צר  - צרה ּביֹום עמ 48"התרּפית חכמתי "אף  אמר: ועֹוד  ּלי "; ּבאף 49דה ׁשּלמדּתי  חכמה לי50- עמדה ,51. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מׁשּכח  הּוא ּבמהרה  לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּוד ֹו הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: הּיגע 52אמרּו וכל ; ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מחּכים  ּבצנעה חכמה"53ּבתלמּוד ֹו צנּועים  "ואת  ׁשּנאמר: ּתלמּודֹו54, ּתלמּוד ֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע  וכל . ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹוכח' הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּביד ֹו; ּוב ּלילה,È‚..55מתקּים ּבּיֹום ללמד  ׁשּמצוה  ּפי על ]יז [אף  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חכמתֹו רב למד אדם ּבּלילה 56אין ולא ;57אּלא לילֹותיו, ּבכל י ּזהר הּתֹורה, ּבכתר לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבהן וכּיֹוצא  ו ׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה  ּבׁשנה  מהן אחד אפ ּלּו אמרּו58יא ּבד חכמה. ודברי ּתֹורה ּבתלמּוד אּלא , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבלילה  אּלא  ּתֹורה ׁשל ּגרנּה אין  ב ּלילה"59חכמים, רּני  "קּומי ׁשּנאמר: חּוט 60, ּבּלילה, ּבּתֹורה העֹוסק וכל  . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יג ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÂ:דחגיגה ב' ˘Ï‡פרק ‰Ê ‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ
.¯˜ÈÚ ÏÎ ‰¯Â˙ È¯·„ ÏÚ ÁÈ‚˘‰ מאיר רבי היה תניא צ''ט) (דף חלק בפרק

(עיין  וכו' אומר נתן ר' בזה ה' דבר כי זהו מלמדה ואינו תורה הלומד אומר
נהוראי  ור' נתן ר' של סברות הב' כאן הביא ורבינו וכו'). בית וכל בד''ה בכ''מ
אפשר  יהושע ור' קרחה, בן יהושע ור'
ופירש  ושנה שקרא דבריו לפי שהוא
ועוד  הזכיר לא ר''מ סברת אבל וכו'
חשש  ואין שם יש אשר אחרת סברא
דינא: לענין כלל לן אכפת דלא כיון בזה

.'ÂÎÂ ÁÈ‚˘‰ ‡Ï˘ ‰Ê שאינו ר''ל
בעיניו: נבזים שהם מפני ÏÎלומדם ÔÎÂ

.'ÂÎÂ ¯˘Ù‡˘ כן עושה שאינו ר''ל
שאינו  מפני אלא משגיח שאינו מפני

עצל: שהוא בתורה לעסוק רוצה

עוז  מגדל
.ÈÏ ‰„ÓÚ „Ú ‰Ù¯Ó˘ ÈÓ· ÔÈÓÈÈ˜˙Ó ‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡(.פ"ג (דף שבת במסכת

ה.): (דף דברכות ופ"ק (פג.) עקיבא ר' ˆÌÈÚÂ.פרק ˙‡Â „Ú ˙È¯· ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡
מ"א): (דף עומדין אין פרק ריש בירושלמי

.ÌÈÓÎÁ È¯·„Â „Ú ÚÈÓ˘Ó‰ ÏÎ:(.נ"ד (דף מעברין כיצד ˙Â¯‰.פרק Ï˘ ‰¯ ÔÈ‡
ס"ה.): (דף הדר פ' עירובין ÈÓÚ.מסכת Â¯È˘ „Ú ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÂ דריש מימרא

ע"ב): ג (דף ע"ז דמסכת בפ"ק היא לקיש

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰ˆ¯˘ ÈÓ ÍÎÈÙÏ ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ Â˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ Ì„‡ ÔÈ‡" .ÊÈ
."'ÂÎ ÂÈ˙ÂÏÈÏ ÏÎ· ¯‰ÊÈ ‰¯Â˙‰ ¯˙Î· ˙ÂÎÊÏ

íéé÷ì åáì åàùðù éî" áúë 'å äëìäá ìéòì òåãî ïéáäì êéøöå
úåéäìå éåàøë åæ äåöîøúëá øúëåîíéøáãì åúòã çéñé àì äøåú

øúëåî úåéäì"å "äøåú øúëá úåëæì" ïéá ìãáää äîå "'åë . . íéøçà
."äøåúä øúëá

úåéäìå . . åáì åàùðù éî" Y 'å äëìäá :äæá øåàéáä øîåì ùéå
ìë úééäðù ïôåàá äøåú ãåîéìì åúðååë ¯ "äøåú øúëá øúëåî
êéùîî ïëìå äøåú øúëá øúëåî äéäðù ãò åîò úãçàúîå åúåàéöî

åáì ìò íéùé àìå" íùäð÷éùàìù øîåìë "ãåáëäå øùåòä íò äøåú
à ,åòáèî åðîî ãøôðä åùåëøë åìöà äøåúä 'éäúøúëåî äéäéù àì

.åúåàéöî íò ãçàúú äøåúäù ïôåàá äøåúä éøáãá ááåñîå
øúëá úåëæì äöåøù éîá øáãî ïàë ìáàäúìòîá øîåìë äøåú

åîë) äáù ãçåéîäå äìòðä ÷ìçá åðééä äîöò äøåúáù øúëä
åðéöîù סוìù äøúë íùá úåàø÷ð äøåúä úåëìä à÷åãùïëìå (äøåú
ëì ÷ééãøúë" áåúäøùôà æàù äìéìá ãåîéìä éãé ìò àá äæå "äøåú

äéåàøä úåáùéúäá ãåîéìì øúåé øñîúäì סזéðôî ø÷éòáå íâå
óñåð) øù÷úîù ïôåàá 'éäé åãåîéìù úãçåéî äìåâñ äðùé äìéìáù

.'úé åúðéëùì (íâ äøåúä úîëç ìò
äøåúä ãåîéì íò äøåù÷ äøåúä ïúåðá úå÷éáãäù àéä øáãä úáéñ
úéúîà úå÷éáã úéøùôà äæë ãåîéìá à÷åãù ìåèéáå úåìôù êåúî
äøåúä ãåîéìì íã÷åî éàðú àåä ìåèéáäù óàå .äøåúä ãåîéìá

ììëá סח,á"åéëå óåâä úøéáùå ìåèéá íò íéøåù÷ä íéøáãá äæ éøä
êéøö äøåúä øúëá úåëæì éãë ìáàåîöò ãåîéìäìåèéá êåúî úåéäì

åäæå ,äøåúä úùåã÷á ÷áãúäìå øù÷úäì ,çåøä úåëéîðå úåìôéùå

.ì"ðë à÷åã äìéìá äøåúä ãåîéì éãé ìò סט

úéðòú úëñî óåñá äðùîä ìò àøîâä éøáã øàáì ùé äæ éô ìò ע
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קמט  משנה  כסף

ומה  היא, דמילתא רישא בזה ה' דבר כי ומ''ש נופח, לא אש תאכלהו לצפוניו
חלק  בהגדת איתא והכי בתריה. גריר וכו' תורה דברי על השגיח שלא זה שכתב
נתן  ר' בזה ה' דבר כי תניא השמים מן תורה אין האומר גמרא צ''ט) (סנהדרין
לעסוק  לו שאפשר כל אומר נהוראי רבי המשנה על משגיח שאינו כל אומר
כל  אומר ריב''ק עוסק ואינו בתורה
דומה  עליה חוזר ואינו תורה הלומד
פ''ק  ובסוף קוצר. ואינו שזורע לאדם
שאינו  מעוות איזהו תנן ט') (דף דחגיגה
התורה: מן שפירש ת''ח זה לתקון יכול
.'ÂÎÂ ¯˘ÂÚÓ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÏË·Ó‰ ÏÎ

אבות: במס'
Â‡ 'ÂÎÂ ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù

.Ì˙Ï הוא אם לנו ברור שאין כלומר
פרק  מדאמרינן כן ולמד לאו. אם טוב
ר''ג  שהיה כ''ח) (ברכות השחר תפלת
אל  כברו תוכו שאין תלמיד כל מכריז
שלא  התם ואסיקנא המדרש לבית יכנס

ידו: על ÈÓÏ˙Ï„הסכימו ‰Â˘‰ ÏÎ
.'ÂÎÂ ÔÂ‚‰ ÂÈ‡˘ זירא דרבי מימרא

קל''ג): (דף הזרוע פ' ‰¯·בחולין Ì‡
.'ÂÎÂ Í‡ÏÓÏ ‰ÓÂ„ מגלחין אלו פרק

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

יהודה: רב ושמתיה
·¯‰ ·˘È ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ ·

.'ÂÎÂ הוה דוד (שם) מגלחין אלו פרק
ר''פ  לרבנן, להו ומתני אארעא יתיב
יהודה  רב אמר כא) (מגילה עומד הקורא
מטה  ע''ג ישב שלא לרב מנין רב אמר
שנאמר  קרקע ע''ג לתלמידיו וישנה
הר''ן  וכתב עמדי. עמוד פה ואתה
את  השוכר בפ' אמרינן והא הכא ומקשו
הוו  וריב''ק דר''ג פ''ד:) (ב''מ הפועלים
ורבי  בר''ש אלעזר ורבי אספסלי יתבי
ובפ''ק  אארעא. קמייהו יתבי הוו
ביבנה  אמרינן נמי י''ז) (דף דסנהדרין

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּבּיֹום  עליו  נמ ׁש חסד "יֹומם 61ׁשל  ׁשּנאמר : , ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָ
עּמי " ׁשירה ּובּלילה  חסּדֹו, ה ' ּבית 62יצ ּוה וכל . ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

אׁש ּבּלילה , ּבֹו נׁשמעין  ּתֹורה ּדברי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין 
.63א ֹוכל ּתֹו ְַ

ּבזה" ה' ּדבר  ּדברי64"ּכי על  ה ׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
עּקר  ּכל לעסק 65ּתֹורה  ל ֹו ׁשאפ ׁשר ּכל וכן  . ְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

להבלי ּופרׁש וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּתֹורה 
ּוזנחֹו ּתלמּוד ֹו והּניח ּבכלל 66עֹולם זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ה' ּדבר .67ּבֹוזה ְֶַ
מעׁשר , ה ּתֹורה את  המב ּטל 'ּכל חכמים : ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר ּו
הּתֹורה  את המקּים וכל  מעני; לבּטל ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹסֹופֹו

מעׁשר ' לק ּימּה סֹופֹו מפרׁש68מעני , זה וענין  . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
לא  א ׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; ֲֲֵֵֶַַַָֹהּוא
מרב  - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה ' את ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹעבד ּת

"איב את ועבדּת ע ּנת ,69ּכל, "למען  וא ֹומר : ; ְְְְְְֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
"ּבאחרית להיטב - נּסת .70ּולמען  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

ã ÷øt¤¤33 שיעור
ליום  אחד פרק

הג ּון‡. לתלמיד אּלא  ּתֹורה מל ּמדין  נאה 1אין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
לתם  אֹו לא 2ּבמע ׂשיו,  ּבדר  הֹול היה אם אבל  . ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ

ואחר  אֹותֹו; ּובֹודקין יׁשרה , ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָטֹובה,
הּׁשֹונה  'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ּומלּמדין ה ּמדר ׁש, לבית א ֹותֹו מכניסין  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכ

למרק ּוליס  אבן זרק ּכאּלּו הג ּון , ׁשאינֹו אבן3לתלמיד  "ּכצר ֹור  ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכבֹוד" לכסיל נֹותן  ּכן ּתֹורה 4ּבמר ּגמה, אּלא "ּכב ֹוד" ואין "ּכבֹוד,5, ׁשּנאמר : , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ינחלּו"' .6חכמים ְֲִִָָ
העם  וכל הּוא, ּגד ֹול ׁשחכם ּפי על  אף - טֹובה ּבדר  ה ֹול ׁשאינ ֹו הרב  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן 

למּוטב  ׁשּיחזר עד מ ּמּנּו, מתל ּמדין  אין  - ל ֹו כהן7צריכין  ׂשפתי  "ּכי  ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הּוא" צבא ֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה  דעת, חכמים:8יׁשמרּו אמרּו . ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ

יב ּקׁשּו אל לאו, אם מ ּפיה ּו; יב ּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה'  למלא הרב  ּדֹומה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ'אם
מּפיהּו' מלּמדין·..9ּתֹורה והּתלמ 10ּכיצד ּבראׁש, י ֹוׁשב הרב  לפניו? ידים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

הרב  את רֹואין  ּכּלן  ׁשּיהי ּו ּכדי  עטרה, ּדבריו11מ ּקפין  הרב 12וׁשֹומעין יׁשב ולא  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ
על  הּכל א ֹו הארץ, על  ה ּכל אֹו אּלא הּקרקע, על והּתלמידים  הּכּסא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעל

משנה  לחם

ÈÚÈ·¯ ˜¯ÙאÌ˙Ï Â‡ ÂÈ˘ÚÓ· ‰‡ ÔÂ‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡
.'ÂÎÂ תפלת מפ' כן ונלמד רע או טוב הוא אם לנו ידוע שאינו ר''ל תם פי'

ונתנה  הפתח לשומר סלקוהו היום אותו תנא כ''ח) (דף התם דאמרינן השחר
תוכו  שאין תלמיד כל ואומר מכריז ר''ג שהיה וכו' ליכנס לתלמידים רשות להם

הפתח  ששומר ודאי ונראה וכו'. כברו
ליכנס  מניח היה שלא מפני שם היה
בודקים  היו א''כ אלא תלמיד לשום
היה  לא כברו תוכו היה אם תחילה אותו
בפרק  שאמרו כמו נתעב נקרא שזה נכנס
היום  ואותו ע''ב) (דף גדול כהן לו בא
נכנסים  והיו הפתח לשומר סלקוהו
דלא  ואע''ג בדיקה בלא התלמידים
וא''כ  לא ואי כברו תוכו אי ביה ידעינן
ביאר  וכן מלמדין, דלתם משם למדנו
סתומים  שדבריו אלא ז''ל מוהרי''ק הרב

בארתים: ‰ÍÏÂואני ÂÈ‡˘ ·¯‰ ÔÎÂ
.'ÂÎÂ ‰·ÂË Í¯„· יוחנן דר' מימרא

י''ז) (דף מגלחין אלו בפרק הובאה
אין  פ' ובחגיגה בגמרא מקומות ובהרבה
גמר  איך ור''מ הקשו ט''ו) (דף דורשין
בר  בר רבה והאמר דאחר מפומיה תורה

שפתי כי דכתיב מאי ר''י אמר כהן חנה
לקיש  ריש אמר ותירצו וכו' דעת ישמרו
ושמע  אזנך הט ודרש אשכח קרא ר''מ
חנינא  ר' וכו' תשית ולבך חכמים דברי
אזנך  והטי וראי בת שמעי מהכא אמר
קשיא  לא אהדדי קראי קשו א''כ וכו'
דבגדול  משמע בקטן הא בגדול הא
וא''כ  ממנו. ללמוד יכול ליזהר היודע
לקטן  גדול בין רבינו חלק לא למה קשה
דבזמן  תימא וכי בגמרא. שחלקו כמו
ולכך  זה לענין קטנים נקראים כולם הזה
אומר  אינו שרבינו קשה מ''מ רבינו סתם
אלא  בלבד הזה בזמן הנוהגים הדינים
אחר  אפילו זמן בכל שינהגו הדינים
לו  היה וא''כ בע''ה משיחנו ביאת
שראה  מפני שרבינו ונראה לפרש.
בהרבה  שהובאה יוחנן דר' מימרא
לקטן  גדול בין חלקו ולא בסתם מקומות
בחגיגה  דאמרינן והא חלק, לא הוא גם
לתת  אלא זה נאמר דלא רבינו סובר
כן  הדבר אין אבל בלבד לר''מ סברא
אמר  לקיש ריש שכשתירץ לדבר  וראיה
הדבר  היה ואם ודרש אשכח קרא ר''מ
איכא  הא אלא לומר לו היה לא מוסכם
אשכח  קרא ר''מ ומדקאמר אחרינא קרא
של  סברתו לומר דהכונה משמע וכו'
הכי  לן סבירא לא ואנן זאת היא ר''מ

חבריו: עליו חלקו דכבר
·¯‡˘ב ·˘ÂÈ ·¯‰ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ

.'ÂÎÂ אמר כ''א) (דף דמגילה פ''ג בריש
גבי  על ישב שלא לרב מנין אבהו רבי
קרקע  גבי על לתלמידיו וישנה מטה
שם  עוד עמדי. עמוד פה ואתה שנאמר
למדין  היו לא ר''ג ועד משה מימות ת''ר
חולי  ירד ר''ג משמת מעומד אלא תורה

שצריך  משמע אבהו דרבי דממימרא כן לומר אפשר דאיך וקשה עומדין, והתלמידים יושב היה הרב שמתחלה כתב ורבינו ע''כ. מיושב תורה למדין והיו לעולם
נגד  והוא שוים אינם כן דאם עומדין והתלמידים יושב שהרב אפשר איך וא''כ קרא ליה משמע דהכי עמדי עמוד פה דואתה מקרא שוין והתלמידים הרב שיהיו
כתוב  עוד בגמרא שם שאמרו ראה שרבינו ונראה כן. הוא פירש ולמה מעומד למדין סתם אמרו בברייתא והרי יושב שהרב בברייתא רבינו ראה מאין ועוד הכתוב,
מפרש  הוא אלא ז''ל רש''י כפירוש מפרש אינו שרבינו ונראה ע''כ. ושונה, יושב ולומד עומד רב אמר בהר עמדתי ואנכי אומר אחד וכתוב בהר ואשב אומר אחד

עוז  מגדל
.‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡˘ ˙È· ÏÎÂ מדכתיב אלעזר דרבי מימרא היא צ"ב.) (דף חלק פרק

וכו': חשך ‰'.כל ¯·„ ‰ÊÂ· „Ú ‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ:(.צ"ט (דף חלק פרק בסנהדרין

.¯˘ÂÚÓ „Ú 'ÂÎ ÏË·Ó‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡:אבות דמס' ÂÙÓ¯˘פ"ד ‰Ê ÔÈÚÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ:מקומות בכמה במדרש

.Â˙Â‡ „ÓÏÓÂ „Ú ÔÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡:(.י (מכות הגולין הן אלו ÏÎפ' ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡
.ÂÏÁÈ „Ú ÔÂ‚‰ ÂÈ‡˘ „ÈÓÏ˙Ï ‰Â˘‰ דף) והלחיים הזרוע ופ' (צב.) חלק פרק

מקומות: וכמה Â‰ÈÙÓ.קל"ג.) ‰¯Â˙ Â˘˜·È Ï‡ „Ú 'ÂÎ ÍÏÂ‰ ÂÈ‡˘ ·¯‰ ÔÎÂ
אותו: מביא מקומות ובהרבה (יז.) מגלחין אלו פרק

היד  מקורות
ב.61 ג, מב,62ע"ז תהלים

א 63ט. צב, .סנהדרין

לא.64 טו, ספרי 65שלח

סנהדרין  וראה שם. שלח

א. אדר"נ 66צט, ראה

דבר  א: צט, סנהדרין ספל"ו.

שאינו  מי כל כו' בזה ה'

(בהגר"א  המשנה על משגיח

סקע"ד). סרמ"ו יו"ד

שם 67 אבות 68.סנהדרין

מ"ט  כח,69.פ"ד תבוא

טז.70.מזֿמח  ח, עקב

„ ˜¯Ù1.א ז, תענית

אדם  ישנה שלא א: י, מכות

הגון  שאינו .לתלמיד

תענית 2 עיין א. כח, ברכות

הוא  הגון תלמיד אם א: ז,

ואי  מים התיו צמא לקראת

למים  לכו צמא כל הוי לא

א.3.(עבוה"מ) קלג, חולין

ח.4 כו, קלג,5משלי חולין

יעקב). העין (כגי' משלי 6א

לה. א 7ג, יז, .מו"ק

ז.8 ב, טו,9מלאכי חגיגה

א. יז, מו"ק הוריות 10ב.

א. א:11יב, ו, כריתות ראה

חזו  רבכון קמי יתביתו וכי

והיו  שנאמר דרבכון לפומי'

ועיין  מוריך. את רואות עיניך

חזיתי' ואילו ב: יג, עירובין

וכו' עיין 12.מקמי'

ה"ד: פ"א סנהדרין ירושלמי

כדי  כו' עגולה גורן כחצי

ושומעין  אותו רואין שיהו

קולו.

משנה קמח  כסף

.'ÂÎÂ ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰¯ ÔÈ‡ ‚È פסוק על השירים שיר רבה [במדרש
תלתלים]: ÂÎÂ'.קווצותיו ÂÈÏÚ Í˘Ó „ÒÁ Ï˘ ËÂÁ(:'ג (דף ע''ז ÏÎÂבריש

.'ÂÎÂ ‰¯Â˙ È¯·„ Â· ÔÈÚÓ˘ ÔÈ‡˘ ˙È· מימרא צב.) (סנהדרין חלק פרק בריש
סופר  טעות והוא וכו' בזה ה' דבר כי שנאמר כתוב רבינו ובספרי אלעזר. דרבי

מדכתיב  אלא ליה מפיק לא בגמרא דהא
באהלו  שריד ירע נופח לא אש תאכלהו
דכתיב  חכם תלמיד אלא שריד ואין
יש  לפיכך קורא. ה' אשר ובשרידים
מייתי  ולא שנאמר רבינו בדברי  למחוק
ובספר  הכי. אלעזר ר' מיניה דיליף קרא
טמון  חשך כל שנאמר מצאתי מוגה

‚ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

אכילה  ּומּתֹו עּדּון  מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ְְְֲִִִִִֵֶָֹולא
עליהן,43ּוׁשת ּיה  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּתמיד  ּגּופֹו לעיניו44ּומצער  ׁשנת י ּתן  ולא  ,45, ְְְְִִֵֵֵַָָָֹ
ּתנּומה. ְְְַַָָלעפעּפיו 
ּבאהל" ימּות ּכי  אדם הּתֹורה , "זאת רמז: ּדר חכמים הּתֹורה 46אמרּו אין - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

החכמה  ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי  אּלא ּבחכמת ֹו:47מתקּימת, ׁשלמה אמר  וכן  . ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכחכה" צר  - צרה ּביֹום עמ 48"התרּפית חכמתי "אף  אמר: ועֹוד  ּלי "; ּבאף 49דה ׁשּלמדּתי  חכמה לי50- עמדה ,51. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מׁשּכח  הּוא ּבמהרה  לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּוד ֹו הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: הּיגע 52אמרּו וכל ; ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מחּכים  ּבצנעה חכמה"53ּבתלמּוד ֹו צנּועים  "ואת  ׁשּנאמר: ּתלמּודֹו54, ּתלמּוד ֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע  וכל . ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹוכח' הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּביד ֹו; ּוב ּלילה,È‚..55מתקּים ּבּיֹום ללמד  ׁשּמצוה  ּפי על ]יז [אף  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חכמתֹו רב למד אדם ּבּלילה 56אין ולא ;57אּלא לילֹותיו, ּבכל י ּזהר הּתֹורה, ּבכתר לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבהן וכּיֹוצא  ו ׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה  ּבׁשנה  מהן אחד אפ ּלּו אמרּו58יא ּבד חכמה. ודברי ּתֹורה ּבתלמּוד אּלא , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבלילה  אּלא  ּתֹורה ׁשל ּגרנּה אין  ב ּלילה"59חכמים, רּני  "קּומי ׁשּנאמר: חּוט 60, ּבּלילה, ּבּתֹורה העֹוסק וכל  . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יג ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÂ:דחגיגה ב' ˘Ï‡פרק ‰Ê ‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ
.¯˜ÈÚ ÏÎ ‰¯Â˙ È¯·„ ÏÚ ÁÈ‚˘‰ מאיר רבי היה תניא צ''ט) (דף חלק בפרק

(עיין  וכו' אומר נתן ר' בזה ה' דבר כי זהו מלמדה ואינו תורה הלומד אומר
נהוראי  ור' נתן ר' של סברות הב' כאן הביא ורבינו וכו'). בית וכל בד''ה בכ''מ
אפשר  יהושע ור' קרחה, בן יהושע ור'
ופירש  ושנה שקרא דבריו לפי שהוא
ועוד  הזכיר לא ר''מ סברת אבל וכו'
חשש  ואין שם יש אשר אחרת סברא
דינא: לענין כלל לן אכפת דלא כיון בזה

.'ÂÎÂ ÁÈ‚˘‰ ‡Ï˘ ‰Ê שאינו ר''ל
בעיניו: נבזים שהם מפני ÏÎלומדם ÔÎÂ

.'ÂÎÂ ¯˘Ù‡˘ כן עושה שאינו ר''ל
שאינו  מפני אלא משגיח שאינו מפני

עצל: שהוא בתורה לעסוק רוצה

עוז  מגדל
.ÈÏ ‰„ÓÚ „Ú ‰Ù¯Ó˘ ÈÓ· ÔÈÓÈÈ˜˙Ó ‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡(.פ"ג (דף שבת במסכת

ה.): (דף דברכות ופ"ק (פג.) עקיבא ר' ˆÌÈÚÂ.פרק ˙‡Â „Ú ˙È¯· ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡
מ"א): (דף עומדין אין פרק ריש בירושלמי

.ÌÈÓÎÁ È¯·„Â „Ú ÚÈÓ˘Ó‰ ÏÎ:(.נ"ד (דף מעברין כיצד ˙Â¯‰.פרק Ï˘ ‰¯ ÔÈ‡
ס"ה.): (דף הדר פ' עירובין ÈÓÚ.מסכת Â¯È˘ „Ú ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÂ דריש מימרא

ע"ב): ג (דף ע"ז דמסכת בפ"ק היא לקיש

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰ˆ¯˘ ÈÓ ÍÎÈÙÏ ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ Â˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ Ì„‡ ÔÈ‡" .ÊÈ
."'ÂÎ ÂÈ˙ÂÏÈÏ ÏÎ· ¯‰ÊÈ ‰¯Â˙‰ ¯˙Î· ˙ÂÎÊÏ

íéé÷ì åáì åàùðù éî" áúë 'å äëìäá ìéòì òåãî ïéáäì êéøöå
úåéäìå éåàøë åæ äåöîøúëá øúëåîíéøáãì åúòã çéñé àì äøåú

øúëåî úåéäì"å "äøåú øúëá úåëæì" ïéá ìãáää äîå "'åë . . íéøçà
."äøåúä øúëá

úåéäìå . . åáì åàùðù éî" Y 'å äëìäá :äæá øåàéáä øîåì ùéå
ìë úééäðù ïôåàá äøåú ãåîéìì åúðååë ¯ "äøåú øúëá øúëåî
êéùîî ïëìå äøåú øúëá øúëåî äéäðù ãò åîò úãçàúîå åúåàéöî

åáì ìò íéùé àìå" íùäð÷éùàìù øîåìë "ãåáëäå øùåòä íò äøåú
à ,åòáèî åðîî ãøôðä åùåëøë åìöà äøåúä 'éäúøúëåî äéäéù àì

.åúåàéöî íò ãçàúú äøåúäù ïôåàá äøåúä éøáãá ááåñîå
øúëá úåëæì äöåøù éîá øáãî ïàë ìáàäúìòîá øîåìë äøåú

åîë) äáù ãçåéîäå äìòðä ÷ìçá åðééä äîöò äøåúáù øúëä
åðéöîù סוìù äøúë íùá úåàø÷ð äøåúä úåëìä à÷åãùïëìå (äøåú
ëì ÷ééãøúë" áåúäøùôà æàù äìéìá ãåîéìä éãé ìò àá äæå "äøåú

äéåàøä úåáùéúäá ãåîéìì øúåé øñîúäì סזéðôî ø÷éòáå íâå
óñåð) øù÷úîù ïôåàá 'éäé åãåîéìù úãçåéî äìåâñ äðùé äìéìáù

.'úé åúðéëùì (íâ äøåúä úîëç ìò
äøåúä ãåîéì íò äøåù÷ äøåúä ïúåðá úå÷éáãäù àéä øáãä úáéñ
úéúîà úå÷éáã úéøùôà äæë ãåîéìá à÷åãù ìåèéáå úåìôù êåúî
äøåúä ãåîéìì íã÷åî éàðú àåä ìåèéáäù óàå .äøåúä ãåîéìá

ììëá סח,á"åéëå óåâä úøéáùå ìåèéá íò íéøåù÷ä íéøáãá äæ éøä
êéøö äøåúä øúëá úåëæì éãë ìáàåîöò ãåîéìäìåèéá êåúî úåéäì

åäæå ,äøåúä úùåã÷á ÷áãúäìå øù÷úäì ,çåøä úåëéîðå úåìôéùå

.ì"ðë à÷åã äìéìá äøåúä ãåîéì éãé ìò סט

úéðòú úëñî óåñá äðùîä ìò àøîâä éøáã øàáì ùé äæ éô ìò ע

àøùéì íéáåè íéîé åéä àì"ãåò äàéáäù "áàá øùò äùîçë ì
àìãå óéñåé óéñåîã êìéàå ïàëî" úîééñîå äæ áåè íåé ìò íéîòè

é"ùøôå "'åë óéñåî עאóéñåîã êìéàå áàá øùò äùîçî êìéàå ïàëî"
øàéáå ."åééç ìò íééç óéñåé äøåúá ÷åñòì íéîéä ìò úåìéì

í"áùøä עב÷åñòì êéøö ïéøö÷úî íéîéäå ïéëéøàî úåìéìäù êåúî"ù
."äìéìá íâ åãåîéìá

øùò äùîçî äøåúä ãåîéìá åæ äôñåä ìù øãâä åäî ïééòì ùéå
äøåúá ÷åñòì áééç"ù (ç"ú) ìäà áùåéá øáåãîä íà ;êìéàå áàá

"ùîî äìéìå íîåé עגúåöîá åáåéç ìò äôñåä äæ åãåîéìá ïéà éøä
íåéá íéúò úòéá÷á äáåç éãé àöåéä ÷ñò ìòáá øáåãî íàå ,ú"ú

äìéìáå עדøãäì àáå úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá ç"é àöåéù ãò
øùàë äæ øåãéä åðéöî àì äîì (åáåéçî øúåé) ú"úá óéñåäìåíéîéä

.ïéøö÷úî úåìéìäå íéëøàúî
àäôñåä àéäù ãáìî ,úåìéìá äøåúä ãåîéìá äôñåääù ,àì

"äøåúä øúë"á äëåæ æ"éòù úåëéàá äôñåä ø÷éòá àéä ,úåîëá
"åééç ìò íééç óéñåé"ì åæ äôñåä äàéáî ïëìå äøåúä ïúåðá ÷áãúîå

ù"î êøã ìò ,øúåé íéìòð íééç úåëéàá äôñåä àéäù עהíééç 'éçî"
æ"äåò ééçá øúåé íéìòð íééç åðééä "íééç êì ïúé עו.

äøåúä ãåîéìá óéñåî åðéà íàù "'åë óñàé óéñåî àìãå" ¯ ,êãéàìå
à äøåúä ïúåðá úå÷áãúää åì òâåð ïéàù äàøî úåìéìáúâùä ÷ø àì

äðééðò åäæù ,ä"á÷ä ìù åúîëç àéäù íåùî àìå äøåúä úîëç
íãàä ìù äøåúä ÷ñò ø÷éò ì"ö äæå äøåúä ìù éúîàä äøãâå

àøùé ùéà ìù úåéçä ø÷éòá øñç åéãòìáåúùåã÷ íöò àåäù ì
à íééç åá íéøñç éë "óñàé óéñåî àìãå" ïëìå äøåúä.äì

.çë ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

היד  מקורות
תנחומא 43 א. קיא, סנהדרין

ג. א:44נח, ה, ברכות ראה

וכו'. תורה וכו' מתנות שלש

עירובין 45 א. סב, כתובות

ב"ב  מ"ו. פ"ו, אבות ב. כא,

א: יד, חגיגה ראה א. י,

שמקמטין  חכמים תלמידי

וכו' משינה עצמם .את

יד.46 יט, ברכות 47חקת

ח"ב  זהר ב. פג, שבת ב. סג,

א  רעט, ח"ג ב. .קנח,

סג,48 ברכות י. כד, משלי

ט 49א. ב, קה"ר 50.קהלת

ט  ט 51.פ"ב, פ"ב, קה"ר

בפי' שהובא ישן ספר (כגי'

כהונה) ירושלמי 52.מתנות

ה"א. פ"ה ברכות

פ"ה 53 ברכות ירושלמי

סע"א  טז, מו"ק וראה ה"א.

ב וא  מט, סוכה .ילך.

ב 54 יא, עירובין 55.משלי

א. רבתי 56נד, פסיקתא עיין

א.57.פי"א  סה, עירובין

פ"ו.58 משלי מדרש עיין

מ"ו. פ"ו, שהש"ר 59אבות

ה. פמ"ז, שמו"ר י. פ"ו,

תמיד  ועיין א. פי"ט, ויק"ר

יא  פ"ה, שהש"ר ב. .לב,

יט.60 ב , איכה

הפרדס  מקורות
.åñïééòå .á ,çë äìéâî

ù"å÷ì äàøå .è"ëñ ÷"äâà
.íù 45 äøòäå 108 'ò ç"ëç

.æñäùîá áåúëù äî ã"ò
ãîåì 'éä" (ä æ"îô ø"åîù)
åðéá äúåà èùåôå íåéá äøåú
:ç íùå "äìéìá åîöò ïéáì
'éä åîò øáãî äéäù äòùá"
'éäù äòùáå íåé àåäù òãåé
'éä êúøåú ãåîì åì øîåà
äàøå) "äìéì àåäù òãåé

.(íù íéùøôî.çñøàåáîë
è¯ç úåëìä ïàë í"áîøá
àéä çåøä éñâá àì"ù á"éäå

à ..'éåöîìôùå àëãá àì
ãåîéìì äîã÷ä éäåæù "çåø
äøåú éøáã ïéà" Y

à ...ïéîéé÷úîéîá àì
."'éìò åîöò úéîîù

.èñøééà 'ë áúëî äàø
ãô 'ò â"éç ÷"âà) æ"èùú
éøáã øåàéáá (êìéàå
àøùé úøàôú) ì"øäîäì

äøåúä úáäàù (äîã÷äá
à÷åãå ,íå÷îä úáäà ÷ìñî
øãòäå ìåèéáá ãåîéì
øåù÷ä àåä úåàéöîä

.íå÷îä úáäàá.ò.á ,åë
.àòäòåãéå .íù úéðòú

ùåøéôä íà è"å÷ùä
äàø) é"ùøî àåä úéðòúì
à"ãéçäì íéìåãâä íù
é"ùø 'òî íéìåãâ úëøòî
úåéç õ"øäî .åôåñì áåø÷
.(úéðòú úëñî óåñ

.áò.íù á"á é"÷åîðá ïëå .å"èî ä"ã .ò ,àë÷ á"á.âò.åð÷ ñ"ø ç"åà íù íâ äàøå .æ"ñ íù .ä"ñ â"ô ú"ú 'ìäá æ"äãà 'ì.ãò.å"ð÷ñ ç"åàå ã"ñ íù æ"äãàì ú"ú 'ìä .åîø ñ"ø ã"åé ò"åù .ç"ä à"ô ú"ú 'ìä í"áîø.äò,àò àîåé
.44 'ò é"ùú î"äñ äàøå .à.åò.äáåèì äòøî åì úåëôäúîä :æ"çàì íù àîåéá àúéàã ã"òå



קנא  משנה  כסף

.‰Â˘Â ¯ÊÂÁ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ „ÓÏ˘ ·¯‰ נ''ד:):„ (עירובין מעברין כיצד ברייתא
.„ÓÏÓ Ô„Ù˜‰ ‡ÏÂ „ÓÏ Ô˘ÈÈ·‰ ÔÈ‡ אבות:‰ דמסכת שני „·¯ÌÈפרק ‰Ó·

.‰¯‰Ó· „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯ÂÓ‡:הוא ˘Î˙·פשוט ‰ÓÂ.ÌÈ„ÈÓÏ˙· ‰¯Ó ˜Â¯Ê
ק''ג:): דף (כתובות הנושא בפרק

.'ÂÎÂ ÒÎÈ˘Î ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ Â
שביעי: פרק דסנהדרין ÔÈ‡Âתוספתא
.¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ בריש

כי  לרב חייא ר' ליה דאמר ג') (דף שבת
תשייליה  לא מסכתא בהאי רבי קאי
אדעתיה  לאו דלמא אחריתא במסכתא
כסיפתיה  הוא רבה גברא דרבי לאו דאי
כלומר  שנויא דלאו שנויא לך דמשני

מכסיף: והוה לו מקשה Ï¯·והיית ˘ÈÂ
.'ÂÎÂ ˙ÂÚË‰Ï בגמרא מקומות בכמה

דעבד: הוא לאביי לחדודי ורבה

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּתלמידים,„..21ּבׁשמֹו הבינ ּו ולא ׁשּלּמד הרב  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויר ּגז עליהן  יכעס ו ׁשֹונה [b],22לא  ח ֹוזר אּלא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ּפעמים  ּכּמה אפּלּו עמק 23ה ּדבר  ׁשּיבינ ּו עד  , ְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
הּתלמיד24ההלכה  יאמר לא  וכן  וה ּוא . 'הבינ ֹותי ', ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹ

ו ׁשֹואל  חֹוזר  א ּלא הבין; ּכּמה 25לא אפּלּו , ְֲִִֵֵֵֶַָָֹ
ל ֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו  ּכעס ואם ְְְִִַַַַָָָָָֹּפעמים.
ודע ּתי , צרי אני  וללמד  היא, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִִַַָָֹ'רּבי,

ׁשנּיה,‰..26קצרה' א ֹו ראׁשֹונה מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
נכנס  נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר  א ּלא למד לא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּוא

ּכל ּום  למד  אינֹו והּוא ה ּמדרׁש, לבית הראׁשֹונים:27ויֹוצא חכמים אמרּו  לפיכ . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
מלּמד' הּקּפדן ולא  למד , הּביׁשן .28'אין ְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹ

עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינ ּו ׁשּלא ּבזמן  אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמה
ּתֹורה  ּבדברי  מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא  ּדעּתן מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאֹו

ּולהכלימן עליהן  לר ּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ,30ּבדברים 29ּומתרּפין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מרה  'זרק חכמים: אמר ּו זה ּובענין  לחּדדן; .31ּבּתלמידים'ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ראׁש קּלּות  לנהג לרב ראּוי אין ,ּבפניהן,32לפיכ ל ׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי  - עּמהן  ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹולא

.Âה ּמדרׁש לבית ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ואין33אין עליו ; ּדעּתֹו ׁשּתתיּׁשב עד , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וינּוח  ׁשּיׁשב עד  ּכׁשּיּכנס , ׁשֹואל  ּכאחד 34הּתלמיד ׁשנים  ׁשֹואלין ואין  ואין35. . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחר  מענין הרב את  ּכדי36ׁשֹואלין  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן  הענין מא ֹותֹו אּלא  ,[c] ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

משנה  לחם

דלחיש  מאי לשמוע המתורגמן דגחין גמיר דלא דאוקימו דיינא גבי לקיש דריש
כפירוש  לפרש רצה לא אחר טעם מפני ועוד כן, היה דהדרך משמע ליה
להשי''ת  שואל שהיה משמע דיעננו ז''ל מוהרי''ק שכתב מה והוא ז''ל המפרשים
דבעת  מצינו דהתם היכי דכי ראיה מייתי קא דהכי ז''ל הוא מפרש לכך כו'

הקב''ה  היה להש''י שואל היה שמשה
היה  כשמשה כלומר בקולו לו משיב
מגביה  הקב''ה היה קולו מגביה
ממעכו  הקב''ה הקול ממעך וכשמשה
קולו  היה לא משה דמסתמא ודאי כן אם
דאין  אחד אופן על השאלות בכל שוה
יותר  קולו להגביה רשאי המתרגם
מקום  שבכל ודאי משמע א''כ מהקורא
הקורא  קול להשוות יכולים שאנו
דאיכא  היכא זולת משוים אנו והמתרגם
דאז  יותר קולו להגביה למתרגם סבה
בעת  דהתם ומשה להשי''ת דמי לא ודאי
סבה  היה לא להשי''ת משה ששואל
היה  לא שמשה מפני קול להרים למשה
דבקורא  למדנו א''כ לעם אז מדבר
סבה  דאין בתורה ומתרגם בתורה
מהקורא  יותר הקול להרים למתרגם
הקורא  קול שיבינו צריכין העם שהרי
קול  שמעו שאם חובתם ידי  לצאת
ודאי  וא''כ חובתם ידי יצאו לא המתרגם
אבל  מהקורא יותר המתרגם יגביה שלא
אזי  לעם דורש שהוא והרב המתורגמן
להגביה  למתרגם סבה שיש כיון ודאי
ממנו  ולהבין לשמוע צריכים העם שהרי
אז  להבין העם צריכים אין לרב אבל
מהרב  יותר קולו המתרגם יגביה ודאי
שואל  כשהמתרגם אבל סבה. שיש מפני
שאז  מפני קולו יגביה לא שאז ודאי לרב
שאינו  מפני קולו להגבהת סבה אין
דומיא  אז והוי כלל לעם אז משמיע
אתי  והשתא להש''י כששואל דמשה
שהמתורגמן  שכתב רבינו לשון שפיר

לעם: שאומר בעת קולו ‡ÔÈיגביה
‡ÏÂ ˙ÂÁÙÏ ‡Ï È‡˘¯ ÔÓ‚¯Â˙Ó‰

.'ÂÎÂ ˙Â˘Ï ‡ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï'והראב רבינו. כלשון עומד הקורא פ' והביא ירושלמי להוסיף רשאי לבד ממנו גדול אפילו רבו לי דלמה רבינו על השיג בהשגות ז''ל 'ד
מגילה: סוף בתוס' כתוב וכן מבואר שהוא הירושלמי לשון כתב ורבינו וכו'. והוסיף ושנה שילא לר' מתורגמן שנעשה דרב ממעשה ראיה

ÂÎÂ'.ד ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÈ·‰ ‡ÏÂ „ÓÏ˘ שם ‰¯· הביאו וכן וכו' סדורה שתהא עד ומנין שם שאמרו התם מברייתא נד) (דף מעברין כיצד פ' בגמרא משמע הכי
וכו': פרידא דר' מעשה

ÂÎÂ'.ו ÂÈÏÚ Â˙Ú„ ·˘ÈÈ˙˙˘ „Ú ˘¯„ÓÏ ÒÎÈ˘Î ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ זולת סנהדרין מהלכות שביעי פרק תוספתא הוא הפרק סוף עד רבינו שכתב מה כל
להאריך: רוצה ואיני עוז מגדול וכן מוצאם מהרי''ק הרב כתב אשר דברים קצת

מיימוניות  הגהות
[b] שילמדנו עד לתלמיד לשנות אדם שחייב מנין אומר ר"ע מעברין כיצד פרק

בפיהם  שימה שנאמר בפיו סדורה שתהא עד ומנין ישראל בני את ולמדה שנאמר
ע"כ: המשפטים, ואלה שנאמר פנים לו להראות שחייב ומנין

על  חרב ענין בביתו ת"ח המארח ומעלת תורה דברי על המתנבל [ענין *
ס"ג)]: (דף הרואה פ' בתורה ועוסקין בבד בד שיושבים ת"ח של שונאיהן

[c]:ע"כ אחריתי, במסכת תשייליה לא מסכת בהאי רבי קאי כי דשבת קמא פרק

עוז  מגדל
„"·‡¯‰ ÂÈÏÚ ·È˘‰ :Â·¯ Â‡ ÂÈ·‡ ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ È‡˘¯ ÔÓ‚¯Â˙Ó‰ ÔÈ‡
ÈÙÓ ÛÈÒÂ‰Â ‰˘Â ‡ÏÈ˘ '¯Ï ÔÓ‚¯Â˙ „ÓÚ˘ ·¯ ‡Â‰Â ˘„Á ‰Ê ¯·„ Ï"Ê
‡Â‰ ¯˘ÈÂ ˘Â„Á ‡Â‰ ÈÎ ‡Â‰ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡ È‡Â :Ï"ÎÚ ÂÓÓ ÏÂ„‚ ‰È‰˘

ÂÈ¯·„ÎÂÔÈ˙ÚÓ˘· ÔÈÒ¯‚„ (·"Ú ‡"Ï Û„) ÔÈ˘Â„˜„ ˜"Ù Ï"Ê Ó"¯ Ï˘
Ì˘ ‰˘Ó ÂÈ‡ ÔÓ‚¯Â˙ Â·¯ Ì˘Â ÂÈ·‡ Ì˘ ‰˘Ó ÌÎÁ ¯"˙ Ì‡Â ·‡ „Â·Î„
ÔÓ‚¯Â˙ ÂË‡ ÔÓ‚¯Â˙„ ‰Â·‡ ‡ÓÈÏÈ‡ Ô‡Ó„ ‰Â·‡ ÔÈÏÈÈ˘Â Â·¯ Ì˘ ‡ÏÂ ÂÈ·‡
ÌÎÁ Ï˘ ÂÈ·‡ Ì˘ ‡Ï ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ÔÈ˜¯ÙÂ ‡Â‰ ‡·ÂÈÁ ¯· Â‡Ï
¯Ó‡ Â‰È‡ ‡˜¯ÈÙ· ·È˙È ‰Â‰ È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó„ ‡‰ ÈÎ ÌÎÁ Ï˘ Â·¯ Ì˘Â

.Î"Ú È˘‡ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡¯ÂÓ‡Â È¯Ó שהתורגמן ‡·‡ הזה בפסק ז"ל ר"מ גמר ולכך

לרבו  או לאביו לקרות שאסור שמו הזכיר שלא אע"פ לפרש והוסיף פלוני רבנא אומר

גם  ראה מעתה בזה. ה' דבר כי מדכתיב ק.) (דף חלק פרק מפורש  וזה עכ"ל. בשמו

לשנות  יכול בזה כי החדוש זה לאשמועינן משנה בלשון שנשנית הברייתא לשון אתה

ז"ל  לר"ם הוא סיוע אדרבא שילא דרבי מעובדא ז"ל ראב"ד שהקשה ומה לד"א. לא

כי  בדעתי וגם אחריתי. מידי לשנויי מצי לא הכי לאו הא גדול שהיה משום דדוקא

המקרה  כמו הוא פשוט דבר כלומר אלא כן כתב ז"ל ר"מ על לתפוס לא ז"ל הרב

ר"מ  חילק לא למה א"כ וא"ת חדוש. ועשאוה דיומא ממעשה אותו יודעים שהכל

בההיא  וכדמשמע אמורא הוא תורגמן סתם כי אני אומר לאחר, חשוב תורגמן בין ז"ל

ובשמעתין  תלמודא בכוליה כדמשמע הדורש החכם מן קטן והוא שהבאתי דקדושין

הוה  בעלמא אקראי שילא דר' ומעשה (מ.) סוטה בסוף עילאה יתקלס ומיניה דמיני

הקבועות  הנוהגות ההלכות אלא כתב לא ז"ל ור"מ קבוע, תורגמן ולא שעה ולפי

בדבריו  וכשתדקדק הזה החבור לכל ויועילך זה כלל ושמור תורה משנה קראו ולכך

כד"ן: תמצאנו

. ,„ÓÏÓ Ô„Ù˜‰ ‡ÏÂ „Ú 'ÂÎ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÈ·‰ ‡ÏÂ „ÓÈÏ˘ דאבות ‰¯· פ"ב

Ó¯‰.(מ"ה): ˜Â¯ÊÂ „Ú ÂÈ·‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ· בצואת ·„"‡ ע"ב) ק"ג (דף הנושא פרק

סמוכות  כתבן ולכך כך אותן תירצו אבות משנת על קשה שהיה ולפי הקדוש. רבינו

לזו: ÂÓÓ.זו Â„ÓÏÈÂ „Ú 'ÂÎÂ ·¯Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ נ"ה (פסחים שנהגו מקום פ'

פפא  רב אמר כו' ומביאין דמוליכין בפסקא שובכין דמושיבין  מתניתין גמרא ע"ב)

בתלמוד: רבות וכהנה רבא לן בדיק

‡Ï˘ È„Î Â· ÌÈ˜ÂÒÚ Ì‰˘ ÔÈÚ Â˙Â‡Ó ‡Ï‡ ¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡
.˘ÈÈ·˙È קא כי מקומות וכמה מאיר דר' במעשה זה הוא ע"ב) י"ג (דף י בהוריות

היד  מקורות
שם.21 ראה 22קידושין

מס' ועיין מ"ה. פ"ב אבות

פנים  ב: פט"ז, סופרים

להש" (וראה שוחקות וכו' ס

הגר"א) נד,23.גי' עירובין

מכילתא 24ב. ראה

א. כא, עיין 25משפטים

אבות  וראה פ"ב. דא"ז מס'

מ"ה  א.26.פ"ב סב, ברכות

כל 27 ב: סג, ברכות עיין

תורה  דברי על עצמו המנבל

נדה  שם). פרש"י (ראה וכו'

אמר  כו' עלי' אחיכו א: כז,

מילתא  הא כי אפי' פפא רב

ישאל  פי"ג: תדא"ר וכו'.

ואע"פ  הפסוק את אדם

וכו'. עליו משחקין שהכל

מ"ה.28 פ"ב ב"ק 29אבות

ב  א 30.צט, ט, יבמות .ראה

ב 31 קג, .כתובות

א 32 כב, .סנהדרין

פ"ז,33 סנהדרין תוספתא

תוספתא 35שם.34ה.

ו. פ"א, ב.36נגעים ג, שבת

משנה קנ  כסף

במ''ק  אמרינן דוד בימי ואף בקרקע לפניהם דן היה התימני ושמעון ארבעה הוו
קביל  לא ודוד וכסתות כרים ע''ג לישראל מתני הוה היאירי עירא ט''ז:) (דף
קשות  מעומד רכות בגמרא דמתרצינן היכי כי לומר יש אארעא. אלא עליה
עם  בקרקע יושבים היו שאם אספסלי יושבין היו קשות בשמועות ה''נ מיושב

בהם  לעיין יכולין היו לא תלמידיהם
לכלל  שהגיעו קודם כאן נמי אי היטב.
ראוי  דהתם שנסמכו לאחר כאן סמיכה

עכ''ל: כבוד להם לחלוק לרב
‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ ‚

.'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ Ì‚¯˙Ó‰ ‰È·‚È ברייתא
אין  מ''ה) (ברכות שאכלו שלשה ר''פ
מן  יותר קולו להגביה רשאי המתרגם
להגביה  למתרגם אפשר אי ואם הקורא
קולו  הקורא ימעך הקורא כנגד קולו
המתרגם  יגביה ולא שכתב ומה ויקרא.
דמשמע  הרב את ששואל בעת קולו
בידו  הרשות לעם מדבר שהוא דבעת
הך  קודם מדאמרינן כן למד להגביהו,
רשאי  המתרגם שאין מנין ברייתא
שנאמר  הקורא מן יותר קולו להגביה
בקולו  בקול יעננו והאלהים ידבר משה
דמדקאמר  לרבינו ומשמע משה של
להשי''ת  שואל שהיה משמע יעננו
קאמר  דוקא ואז משיבו היה והשי''ת
אבל  הקורא מן יותר קולו יגביה שלא
קולו  יגביה לעם הדברים אומר כשהוא

להשמיעם: כדי שירצה מה ‡ÔÈכל
‡ÏÂ ˙ÂÁÙÏ ‡Ï È‡˘¯ Ì‚¯˙Ó‰
ÂÈ·‡ ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ ÛÈÒÂ‰Ï

¯ Â‡·˙Î .Â· זה דבר ז''ל הראב''ד
תורגמן  שעמד רב והוא היה חדש מקרה
והוסיף  ושינה יומא במסכת שילא לר'
אומר  ואני עכ''ל. ממנו, גדול שהיה
זו  אין משם ראיה הביא רבינו שאם
מה  כל לכתוב צריך שרבינו השגה
אלא  חדש, שאינו בין חדש בין שיקרה
מוזכר  שם שאין לפי קשיא הא קשיא אי
גדול  שהוא מי דוקא למימר ואיכא אביו
ויוסיף  שיפחות אפשר בחכמה ממנו

ועוד  יוסיף. או יפחות למה אביו הוא אם אף בחכמה ממנו גדול אינו אם אבל
גדול  הוא אם אף רבו אינו אם אבל רבו דדוקא רבינו מדברי דמשמע לי קשה
דרבי  רבו היה לא רב מעשה ובאותו להוסיף או לפחות יכול אינו בחכמה ממנו
שאילו  רב את שילא רבי הכיר שלא מהתם דמשמע ועוד שינה. הכי ואפי' שילא
יכול  מכירו שאפילו נראה רבינו ומדברי למתורגמן מעמידו היה לא הכירו
אלו  דברים הוציא רבינו אבל הם. לו ניכרים ודאי רבו או אביו שהרי להעמידו
שהוא  תורגמן התם איתא דהכי עומד המגילה את הקורא בפרק מהירושלמי
רבו. או אביו היה א''כ אלא להוסיף ולא לשנות לא רשאי אינו חכם לפני עומד
שם  הר''ן שכתב שממה ואע''פ מגילה בסוף הרי''ף כתבה בתוספתא איתא והכי
דאין  משום רבו או מתורגמן של אביו החכם היה א''כ אלא מפרש שהוא נראה
אביו  המתורגמן היה אלא הכי ליה משמע לא רבינו ותלמידו, בבנו מתקנא אדם
והתוספתא  הירושלמי מפרש שהיה נראה והראב''ד קאמר. חכם של רבו או
ולא  לקטן יתרגם שהגדול חדש מקרה שזה רבינו על השיג ולפיכך הר''ן כפירוש
רבו  ולא אביו היה לא שם גם ואף שילא דרבי בההיא אחת פעם אלא נמצא
אביו  המתורגמן היה אם לכתוב להרמב''ם ליה הוה לא וא''כ ממנו גדול אלא
אחת  פעם אלא נמצא שלא כיון לכתוב ליה הוה לא ממנו גדול ואפילו רבו או
והתוספתא  הירושלמי מפרש שהוא בצדו תשובתו ורבינו הכירוהו. שלא במקרה

קאמר: חכם של רבו או אביו המתורגמן היה ‡ÓÂ¯דאם ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ È·¯ ÈÏ ¯Ó‡ ÍÎ ÔÓ‚¯Â˙ÓÏ ל''א):‰¯· (דף דקידושין פ''ק ברייתא

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

יֹוׁשב 13הּכּסא ֹות  הרב  היה ּובראׁשֹונה, .14 ְִִֵַַָָָָָ
נהג ּו ׁשני , ּבית חר ּבן  ּומּקדם עֹומדין ; ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֻוה ּתלמידים

והן ל ּתלמידים, ללּמד  אם ‚.י ֹוׁשבין .[`]הּכל ְְְְִִִִֵֵַַַַֹ
ואם  מלּמד. ל ּתלמידים, מּפיו  מלּמד  הרב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָהיה
ּבינֹו עֹומד המתר ּגם - מתר ּגם ידי  על מלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַָָהיה
והמתר ּגם  למתר ּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָּובין

הּתלמידים  לכל ׁשֹואלין15מׁשמיע ּוכׁשהן ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
למתרּגם, מ ׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל  הּוא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָלמתרּגם ,

לּׁשֹואל  מׁשיב קֹולֹו16והמתרּגם הרב  יגּביּה ולא  . ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ
קֹולֹו המתרּגם יג ּביּה ולא המתרּגם ; מּקֹול ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹי ֹותר 

הרב  מ ּקֹול  י ֹותר  הרב, את  ׁשּׁשֹואל .17ּבעת ְִֵֵֵֶֶַַָָ
לא  ר ּׁשאי הּתרּגמן  ְְֵַַַָֹֻאין*

להֹוסיף  ולא  18לפחת ְְְִִֹֹ
ּכן אם א ּלא לׁשּנֹות, ְְִֵֶַָֹולא
ׁשל  אביו הּתרּגמן ְְִֶַָָָָֻהיה

ר ּבֹו אֹו לי19חכם, אמר ּכ' ל ּתרּגמן : הרב  אמר . ְְִַַַַַָָָָָָָֻ
ּכׁשאֹומר  - מרי' א ּבא לי  אמר  ּכ' אֹו ְִִִֵֶַַַָָָָרּבי ',

אֹומרן לעם, הּדברים החכם,[a]הּתרּגמן  ּבׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻ
ואֹומר: ר ּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל  ׁשמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָּומז ּכיר
הז ּכיר  ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר  ּכ'ְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשמֹו לאביו;20החכם אֹו לר ּבֹו לקר ֹות ל ֹו ׁשאס ּור  ְְְְִִֶֶַָָָָ

ã"áàøä úâùä
åáø . . ïéà מקרה זה דבר א"א

שעמד  רב והוא היה חדש
יומא  במסכת שילא לר' תורגמן
ממנו. גדול שהיה והוסיף ושנה

משנה  לחם

שונה  כשהוא אבל בעמידה היה מהקב''ה לומד כשהוא כלומר ולומד עומד כך
למדין  היו בברייתא שכשאמר למדנו מכאן ודאי א''כ יושב היה לתלמידים
לן  תקשי עדין תאמר ואם יושב, והרב מעומד היו שהתלמידים ר''ל מעומד
בתלמידים  דאיירי ונאמר גווני בתרי לה מתרץ שרבינו י''ל אבהו דרבי מימרא
להם  דראוי הר''ן שכתב כמו סמוכים
דוחק  לי נראה זה אבל כבוד. לחלוק

ישב בדב  ולא הוא שכתב מה דא''כ ריו
הקרקע  על ותלמידיו הכסא על הרב
בראשונה  שכתב ומה בסמוכים איירי
איירי  כו' והתלמידים יושב הרב
דוחק  וזה סמוכים שאינם בתלמידים
במאי  איירי לא דלישניה דרישא בדבריו
אחר  באופן לי נראה לכך סיפא. דאיירי
פה  דואתה דקרא ודאי סבור דהוא והוא
הרב  שיהיו ודאי משמע עמדי עמוד
אבהו  רבי וכמ''ש שוים והתלמידים
על  והתלמידים וכו' הוא יהא שלא
התלמידים  הכי ואפילו וכו' הקרקע
שהוא  דמה משום מיושב והרב מעומד
שצריך  מפני אלא למעלתו אינו יושב
לערוך  מיושבת דעתו ואין להם להבין
יושב  הוא א''כ אלא ולהבינם הדברים
יושב  כשהוא אבל לו מעלה זו אין וא''כ
הכסא  על והוא יושבים והתלמידים
לו  מעלה הוא ודאי הקרקע על ותלמידיו
ואתה  נאמר זה ועל לתלמידים ופחיתות

עמדי: עמוד פה
ÂÎÂ'.ג ÂÏÂ˜ ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ בריש

שמעון  רבי אמר שאכלו שלשה פרק
קולו  להגביה רשאי המתרגם שאין מנין
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר
בקול  ת''ל שאין בקול יעננו והאלהים
ע''כ. משה, של בקולו בקול ת''ל ומה
הדין  רבינו למד שמכאן ונראה
מהרי''ק  שכתב כמו ולרב למתורגמן
הרב  את ששואל בעת שאמר ומה ז''ל.
מדמייתי  כן שדקדק ז''ל מוהרי''ק כתב
משמע  בקול יעננו והאלהים מדכתיב לה
היה  והש''י להש''י שואל היה [שמשה]
ששואל  בעת דוקא סבור שהוא דכיון רבינו בדברי תימא לי ויש ע''כ. משיבו,
במתרגם  א''כ קולו יגביה לעם כשאומר אבל קולו יגביה שלא הוא הרב את
מהקורא  יותר יגביה לא בתורה  שהמתרגם בגמרא שאמרו בתורה וקורא בתורה
שכתב  כמו העם שיבינו כדי אומר הוא לעם מתרגם ודאי והא יגביה לא אמאי
מקרא  הא קולו יגביה לא אמאי כן ואם תפילה מהלכות עשירי בפרק ז''ל הוא
קשה  ועוד לא. לעם כשאומר אבל ששואל בעת יגביה דלא אלא מוכחינן לא
ממשה  ראיה מייתי דהיכי תוספות שהקשו הקושיא יתרץ איך רבינו דעת לפי
שאין  אלא משם לומדים אנו ואין מתרגם היה ומשה  הקורא היה הקב''ה דהתם
לדעת  שייך לא ז''ל אלפס רב ותירוץ מהמתרגם. יותר קולו להגביה רשאי הקורא
שהיה  משה של בקולו ר''ל משה של דבקולו מתרץ ז''ל אלפס שרב רבינו
הרב  שכתב וכמו הוא כך לא רבינו של ודעתו בתוס' שתירצו כמו לעם משמיע
משה  של דבקולו המפרשים כפירוש לפרש רצה לא שרבינו ונראה ז''ל. מהרי''ק
היה  שהשי''ת לומר סברא זו דאין דודאי לעם משמיע משה שהיה בקול ר''ל
בתורה  קורא ובשלמא כלל קולו מבינים היו לא שהעם כיון כמשה קולו מגביה
הכא  אבל מזה יותר זה קולם יגביהו לא ולכך שניהם דברי מבינים העם ומתרגם
יגביה  לא שהתורגמן צריך ותורגמן רב בכל א''כ זה דלפי ועוד איכא. סברא מאי
מפני  בגמרא מעמידים שהיו האמורא ודאי דהא אמת אינו וזה מהרב יותר קולו
שמבואר  וכמו רם בקול אומרם היה והוא בלחש הדברים לו אומר היה שהרב
מתורגמניה  גבי ז') (דף דסנהדרין בפ''ק שאמרו וכמו בגמרא מקומות בכמה זה

מיימוניות  הגהות
מעומד [`] תורה לומדין היו ר"ג עד משה מימות ת"ר המגילה את בהקורא

ע"כ: מיושב, תורה לומדין היו ר"ג משמת
[a] שלשל משה עד השמועה לשלשל יכול אתה אם גרס פ"ק דשבת בירושלמי

לבניך  והודעתם טעם ומה אחרון אחרון או ראשון ראשון תפוס או לאו ואם
ע"כ: ה', לפני עמדת אשר יום עד ה' לפני עמדת אשר יום בניך ולבני

עוז  מגדל
.ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰Â „Ú ·¯‰ ·˘È ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ ˙‡ „Ú 'ÂÎ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ את הקורא פ'

כ"א.): (דף המגילה

.·¯‰ ÏÂ˜Ó „Ú ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ Ï‡Â˘Ï ·È˘Ó „Ú „ÓÏÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ פרק

מ"ה.): (דף שאכלו שלשה

היד  מקורות
א.13 כא, עיין 14מגילה

אהרן  נכנס ב: נד, עירובין

נסתלק  פרקו משה לו ושנה

משה  לשמאל וישב אהרן

א:15וכו'. מ, סוטה עיין

ז, סנהדרין עלי'. וזקיף דגחין

טו, חולין עלי'. גחין קם ב:

צייתי  לאמורא עיין 16.א:

ה: פ"ז, סנהדרין תוספתא

מעתה. התורגמן ביד הרשות

א.17 מה, ברכות

פ"ד 18 מגילה ירושלמי

פ"ג, מגילה תוספתא ה"י.

א.19כ"א. מ, סוטה עיין

ירושלמי 20 ב. לא, קידושין

שם. מגילה



קנא  משנה  כסף

.‰Â˘Â ¯ÊÂÁ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ „ÓÏ˘ ·¯‰ נ''ד:):„ (עירובין מעברין כיצד ברייתא
.„ÓÏÓ Ô„Ù˜‰ ‡ÏÂ „ÓÏ Ô˘ÈÈ·‰ ÔÈ‡ אבות:‰ דמסכת שני „·¯ÌÈפרק ‰Ó·

.‰¯‰Ó· „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯ÂÓ‡:הוא ˘Î˙·פשוט ‰ÓÂ.ÌÈ„ÈÓÏ˙· ‰¯Ó ˜Â¯Ê
ק''ג:): דף (כתובות הנושא בפרק

.'ÂÎÂ ÒÎÈ˘Î ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ Â
שביעי: פרק דסנהדרין ÔÈ‡Âתוספתא
.¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ בריש

כי  לרב חייא ר' ליה דאמר ג') (דף שבת
תשייליה  לא מסכתא בהאי רבי קאי
אדעתיה  לאו דלמא אחריתא במסכתא
כסיפתיה  הוא רבה גברא דרבי לאו דאי
כלומר  שנויא דלאו שנויא לך דמשני

מכסיף: והוה לו מקשה Ï¯·והיית ˘ÈÂ
.'ÂÎÂ ˙ÂÚË‰Ï בגמרא מקומות בכמה

דעבד: הוא לאביי לחדודי ורבה

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּתלמידים,„..21ּבׁשמֹו הבינ ּו ולא ׁשּלּמד הרב  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויר ּגז עליהן  יכעס ו ׁשֹונה [b],22לא  ח ֹוזר אּלא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ּפעמים  ּכּמה אפּלּו עמק 23ה ּדבר  ׁשּיבינ ּו עד  , ְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
הּתלמיד24ההלכה  יאמר לא  וכן  וה ּוא . 'הבינ ֹותי ', ְְְֲֲִִִֵַַַַָָֹֹ

ו ׁשֹואל  חֹוזר  א ּלא הבין; ּכּמה 25לא אפּלּו , ְֲִִֵֵֵֶַָָֹ
ל ֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו  ּכעס ואם ְְְִִַַַַָָָָָֹּפעמים.
ודע ּתי , צרי אני  וללמד  היא, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִִַַָָֹ'רּבי,

ׁשנּיה,‰..26קצרה' א ֹו ראׁשֹונה מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
נכנס  נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר  א ּלא למד לא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּוא

ּכל ּום  למד  אינֹו והּוא ה ּמדרׁש, לבית הראׁשֹונים:27ויֹוצא חכמים אמרּו  לפיכ . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
מלּמד' הּקּפדן ולא  למד , הּביׁשן .28'אין ְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹ

עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינ ּו ׁשּלא ּבזמן  אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמה
ּתֹורה  ּבדברי  מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא  ּדעּתן מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאֹו

ּולהכלימן עליהן  לר ּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ,30ּבדברים 29ּומתרּפין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מרה  'זרק חכמים: אמר ּו זה ּובענין  לחּדדן; .31ּבּתלמידים'ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ראׁש קּלּות  לנהג לרב ראּוי אין ,ּבפניהן,32לפיכ ל ׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי  - עּמהן  ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹולא

.Âה ּמדרׁש לבית ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ואין33אין עליו ; ּדעּתֹו ׁשּתתיּׁשב עד , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וינּוח  ׁשּיׁשב עד  ּכׁשּיּכנס , ׁשֹואל  ּכאחד 34הּתלמיד ׁשנים  ׁשֹואלין ואין  ואין35. . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחר  מענין הרב את  ּכדי36ׁשֹואלין  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן  הענין מא ֹותֹו אּלא  ,[c] ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

משנה  לחם

דלחיש  מאי לשמוע המתורגמן דגחין גמיר דלא דאוקימו דיינא גבי לקיש דריש
כפירוש  לפרש רצה לא אחר טעם מפני ועוד כן, היה דהדרך משמע ליה
להשי''ת  שואל שהיה משמע דיעננו ז''ל מוהרי''ק שכתב מה והוא ז''ל המפרשים
דבעת  מצינו דהתם היכי דכי ראיה מייתי קא דהכי ז''ל הוא מפרש לכך כו'

הקב''ה  היה להש''י שואל היה שמשה
היה  כשמשה כלומר בקולו לו משיב
מגביה  הקב''ה היה קולו מגביה
ממעכו  הקב''ה הקול ממעך וכשמשה
קולו  היה לא משה דמסתמא ודאי כן אם
דאין  אחד אופן על השאלות בכל שוה
יותר  קולו להגביה רשאי המתרגם
מקום  שבכל ודאי משמע א''כ מהקורא
הקורא  קול להשוות יכולים שאנו
דאיכא  היכא זולת משוים אנו והמתרגם
דאז  יותר קולו להגביה למתרגם סבה
בעת  דהתם ומשה להשי''ת דמי לא ודאי
סבה  היה לא להשי''ת משה ששואל
היה  לא שמשה מפני קול להרים למשה
דבקורא  למדנו א''כ לעם אז מדבר
סבה  דאין בתורה ומתרגם בתורה
מהקורא  יותר הקול להרים למתרגם
הקורא  קול שיבינו צריכין העם שהרי
קול  שמעו שאם חובתם ידי  לצאת
ודאי  וא''כ חובתם ידי יצאו לא המתרגם
אבל  מהקורא יותר המתרגם יגביה שלא
אזי  לעם דורש שהוא והרב המתורגמן
להגביה  למתרגם סבה שיש כיון ודאי
ממנו  ולהבין לשמוע צריכים העם שהרי
אז  להבין העם צריכים אין לרב אבל
מהרב  יותר קולו המתרגם יגביה ודאי
שואל  כשהמתרגם אבל סבה. שיש מפני
שאז  מפני קולו יגביה לא שאז ודאי לרב
שאינו  מפני קולו להגבהת סבה אין
דומיא  אז והוי כלל לעם אז משמיע
אתי  והשתא להש''י כששואל דמשה
שהמתורגמן  שכתב רבינו לשון שפיר

לעם: שאומר בעת קולו ‡ÔÈיגביה
‡ÏÂ ˙ÂÁÙÏ ‡Ï È‡˘¯ ÔÓ‚¯Â˙Ó‰

.'ÂÎÂ ˙Â˘Ï ‡ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï'והראב רבינו. כלשון עומד הקורא פ' והביא ירושלמי להוסיף רשאי לבד ממנו גדול אפילו רבו לי דלמה רבינו על השיג בהשגות ז''ל 'ד
מגילה: סוף בתוס' כתוב וכן מבואר שהוא הירושלמי לשון כתב ורבינו וכו'. והוסיף ושנה שילא לר' מתורגמן שנעשה דרב ממעשה ראיה

ÂÎÂ'.ד ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÈ·‰ ‡ÏÂ „ÓÏ˘ שם ‰¯· הביאו וכן וכו' סדורה שתהא עד ומנין שם שאמרו התם מברייתא נד) (דף מעברין כיצד פ' בגמרא משמע הכי
וכו': פרידא דר' מעשה

ÂÎÂ'.ו ÂÈÏÚ Â˙Ú„ ·˘ÈÈ˙˙˘ „Ú ˘¯„ÓÏ ÒÎÈ˘Î ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ זולת סנהדרין מהלכות שביעי פרק תוספתא הוא הפרק סוף עד רבינו שכתב מה כל
להאריך: רוצה ואיני עוז מגדול וכן מוצאם מהרי''ק הרב כתב אשר דברים קצת

מיימוניות  הגהות
[b] שילמדנו עד לתלמיד לשנות אדם שחייב מנין אומר ר"ע מעברין כיצד פרק

בפיהם  שימה שנאמר בפיו סדורה שתהא עד ומנין ישראל בני את ולמדה שנאמר
ע"כ: המשפטים, ואלה שנאמר פנים לו להראות שחייב ומנין

על  חרב ענין בביתו ת"ח המארח ומעלת תורה דברי על המתנבל [ענין *
ס"ג)]: (דף הרואה פ' בתורה ועוסקין בבד בד שיושבים ת"ח של שונאיהן

[c]:ע"כ אחריתי, במסכת תשייליה לא מסכת בהאי רבי קאי כי דשבת קמא פרק

עוז  מגדל
„"·‡¯‰ ÂÈÏÚ ·È˘‰ :Â·¯ Â‡ ÂÈ·‡ ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ È‡˘¯ ÔÓ‚¯Â˙Ó‰ ÔÈ‡
ÈÙÓ ÛÈÒÂ‰Â ‰˘Â ‡ÏÈ˘ '¯Ï ÔÓ‚¯Â˙ „ÓÚ˘ ·¯ ‡Â‰Â ˘„Á ‰Ê ¯·„ Ï"Ê
‡Â‰ ¯˘ÈÂ ˘Â„Á ‡Â‰ ÈÎ ‡Â‰ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡ È‡Â :Ï"ÎÚ ÂÓÓ ÏÂ„‚ ‰È‰˘

ÂÈ¯·„ÎÂÔÈ˙ÚÓ˘· ÔÈÒ¯‚„ (·"Ú ‡"Ï Û„) ÔÈ˘Â„˜„ ˜"Ù Ï"Ê Ó"¯ Ï˘
Ì˘ ‰˘Ó ÂÈ‡ ÔÓ‚¯Â˙ Â·¯ Ì˘Â ÂÈ·‡ Ì˘ ‰˘Ó ÌÎÁ ¯"˙ Ì‡Â ·‡ „Â·Î„
ÔÓ‚¯Â˙ ÂË‡ ÔÓ‚¯Â˙„ ‰Â·‡ ‡ÓÈÏÈ‡ Ô‡Ó„ ‰Â·‡ ÔÈÏÈÈ˘Â Â·¯ Ì˘ ‡ÏÂ ÂÈ·‡
ÌÎÁ Ï˘ ÂÈ·‡ Ì˘ ‡Ï ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ÔÈ˜¯ÙÂ ‡Â‰ ‡·ÂÈÁ ¯· Â‡Ï
¯Ó‡ Â‰È‡ ‡˜¯ÈÙ· ·È˙È ‰Â‰ È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó„ ‡‰ ÈÎ ÌÎÁ Ï˘ Â·¯ Ì˘Â

.Î"Ú È˘‡ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡¯ÂÓ‡Â È¯Ó שהתורגמן ‡·‡ הזה בפסק ז"ל ר"מ גמר ולכך

לרבו  או לאביו לקרות שאסור שמו הזכיר שלא אע"פ לפרש והוסיף פלוני רבנא אומר

גם  ראה מעתה בזה. ה' דבר כי מדכתיב ק.) (דף חלק פרק מפורש  וזה עכ"ל. בשמו

לשנות  יכול בזה כי החדוש זה לאשמועינן משנה בלשון שנשנית הברייתא לשון אתה

ז"ל  לר"ם הוא סיוע אדרבא שילא דרבי מעובדא ז"ל ראב"ד שהקשה ומה לד"א. לא

כי  בדעתי וגם אחריתי. מידי לשנויי מצי לא הכי לאו הא גדול שהיה משום דדוקא

המקרה  כמו הוא פשוט דבר כלומר אלא כן כתב ז"ל ר"מ על לתפוס לא ז"ל הרב

ר"מ  חילק לא למה א"כ וא"ת חדוש. ועשאוה דיומא ממעשה אותו יודעים שהכל

בההיא  וכדמשמע אמורא הוא תורגמן סתם כי אני אומר לאחר, חשוב תורגמן בין ז"ל

ובשמעתין  תלמודא בכוליה כדמשמע הדורש החכם מן קטן והוא שהבאתי דקדושין

הוה  בעלמא אקראי שילא דר' ומעשה (מ.) סוטה בסוף עילאה יתקלס ומיניה דמיני

הקבועות  הנוהגות ההלכות אלא כתב לא ז"ל ור"מ קבוע, תורגמן ולא שעה ולפי

בדבריו  וכשתדקדק הזה החבור לכל ויועילך זה כלל ושמור תורה משנה קראו ולכך

כד"ן: תמצאנו

. ,„ÓÏÓ Ô„Ù˜‰ ‡ÏÂ „Ú 'ÂÎ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÈ·‰ ‡ÏÂ „ÓÈÏ˘ דאבות ‰¯· פ"ב

Ó¯‰.(מ"ה): ˜Â¯ÊÂ „Ú ÂÈ·‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ· בצואת ·„"‡ ע"ב) ק"ג (דף הנושא פרק

סמוכות  כתבן ולכך כך אותן תירצו אבות משנת על קשה שהיה ולפי הקדוש. רבינו

לזו: ÂÓÓ.זו Â„ÓÏÈÂ „Ú 'ÂÎÂ ·¯Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ נ"ה (פסחים שנהגו מקום פ'

פפא  רב אמר כו' ומביאין דמוליכין בפסקא שובכין דמושיבין  מתניתין גמרא ע"ב)

בתלמוד: רבות וכהנה רבא לן בדיק

‡Ï˘ È„Î Â· ÌÈ˜ÂÒÚ Ì‰˘ ÔÈÚ Â˙Â‡Ó ‡Ï‡ ¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡
.˘ÈÈ·˙È קא כי מקומות וכמה מאיר דר' במעשה זה הוא ע"ב) י"ג (דף י בהוריות

היד  מקורות
שם.21 ראה 22קידושין

מס' ועיין מ"ה. פ"ב אבות

פנים  ב: פט"ז, סופרים

להש" (וראה שוחקות וכו' ס

הגר"א) נד,23.גי' עירובין

מכילתא 24ב. ראה

א. כא, עיין 25משפטים

אבות  וראה פ"ב. דא"ז מס'

מ"ה  א.26.פ"ב סב, ברכות

כל 27 ב: סג, ברכות עיין

תורה  דברי על עצמו המנבל

נדה  שם). פרש"י (ראה וכו'

אמר  כו' עלי' אחיכו א: כז,

מילתא  הא כי אפי' פפא רב

ישאל  פי"ג: תדא"ר וכו'.

ואע"פ  הפסוק את אדם

וכו'. עליו משחקין שהכל

מ"ה.28 פ"ב ב"ק 29אבות

ב  א 30.צט, ט, יבמות .ראה

ב 31 קג, .כתובות

א 32 כב, .סנהדרין

פ"ז,33 סנהדרין תוספתא

תוספתא 35שם.34ה.

ו. פ"א, ב.36נגעים ג, שבת

משנה קנ  כסף

במ''ק  אמרינן דוד בימי ואף בקרקע לפניהם דן היה התימני ושמעון ארבעה הוו
קביל  לא ודוד וכסתות כרים ע''ג לישראל מתני הוה היאירי עירא ט''ז:) (דף
קשות  מעומד רכות בגמרא דמתרצינן היכי כי לומר יש אארעא. אלא עליה
עם  בקרקע יושבים היו שאם אספסלי יושבין היו קשות בשמועות ה''נ מיושב

בהם  לעיין יכולין היו לא תלמידיהם
לכלל  שהגיעו קודם כאן נמי אי היטב.
ראוי  דהתם שנסמכו לאחר כאן סמיכה

עכ''ל: כבוד להם לחלוק לרב
‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ ‚

.'ÂÎÂ ÂÏÂ˜ Ì‚¯˙Ó‰ ‰È·‚È ברייתא
אין  מ''ה) (ברכות שאכלו שלשה ר''פ
מן  יותר קולו להגביה רשאי המתרגם
להגביה  למתרגם אפשר אי ואם הקורא
קולו  הקורא ימעך הקורא כנגד קולו
המתרגם  יגביה ולא שכתב ומה ויקרא.
דמשמע  הרב את ששואל בעת קולו
בידו  הרשות לעם מדבר שהוא דבעת
הך  קודם מדאמרינן כן למד להגביהו,
רשאי  המתרגם שאין מנין ברייתא
שנאמר  הקורא מן יותר קולו להגביה
בקולו  בקול יעננו והאלהים ידבר משה
דמדקאמר  לרבינו ומשמע משה של
להשי''ת  שואל שהיה משמע יעננו
קאמר  דוקא ואז משיבו היה והשי''ת
אבל  הקורא מן יותר קולו יגביה שלא
קולו  יגביה לעם הדברים אומר כשהוא

להשמיעם: כדי שירצה מה ‡ÔÈכל
‡ÏÂ ˙ÂÁÙÏ ‡Ï È‡˘¯ Ì‚¯˙Ó‰
ÂÈ·‡ ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ ÛÈÒÂ‰Ï

¯ Â‡·˙Î .Â· זה דבר ז''ל הראב''ד
תורגמן  שעמד רב והוא היה חדש מקרה
והוסיף  ושינה יומא במסכת שילא לר'
אומר  ואני עכ''ל. ממנו, גדול שהיה
זו  אין משם ראיה הביא רבינו שאם
מה  כל לכתוב צריך שרבינו השגה
אלא  חדש, שאינו בין חדש בין שיקרה
מוזכר  שם שאין לפי קשיא הא קשיא אי
גדול  שהוא מי דוקא למימר ואיכא אביו
ויוסיף  שיפחות אפשר בחכמה ממנו

ועוד  יוסיף. או יפחות למה אביו הוא אם אף בחכמה ממנו גדול אינו אם אבל
גדול  הוא אם אף רבו אינו אם אבל רבו דדוקא רבינו מדברי דמשמע לי קשה
דרבי  רבו היה לא רב מעשה ובאותו להוסיף או לפחות יכול אינו בחכמה ממנו
שאילו  רב את שילא רבי הכיר שלא מהתם דמשמע ועוד שינה. הכי ואפי' שילא
יכול  מכירו שאפילו נראה רבינו ומדברי למתורגמן מעמידו היה לא הכירו
אלו  דברים הוציא רבינו אבל הם. לו ניכרים ודאי רבו או אביו שהרי להעמידו
שהוא  תורגמן התם איתא דהכי עומד המגילה את הקורא בפרק מהירושלמי
רבו. או אביו היה א''כ אלא להוסיף ולא לשנות לא רשאי אינו חכם לפני עומד
שם  הר''ן שכתב שממה ואע''פ מגילה בסוף הרי''ף כתבה בתוספתא איתא והכי
דאין  משום רבו או מתורגמן של אביו החכם היה א''כ אלא מפרש שהוא נראה
אביו  המתורגמן היה אלא הכי ליה משמע לא רבינו ותלמידו, בבנו מתקנא אדם
והתוספתא  הירושלמי מפרש שהיה נראה והראב''ד קאמר. חכם של רבו או
ולא  לקטן יתרגם שהגדול חדש מקרה שזה רבינו על השיג ולפיכך הר''ן כפירוש
רבו  ולא אביו היה לא שם גם ואף שילא דרבי בההיא אחת פעם אלא נמצא
אביו  המתורגמן היה אם לכתוב להרמב''ם ליה הוה לא וא''כ ממנו גדול אלא
אחת  פעם אלא נמצא שלא כיון לכתוב ליה הוה לא ממנו גדול ואפילו רבו או
והתוספתא  הירושלמי מפרש שהוא בצדו תשובתו ורבינו הכירוהו. שלא במקרה

קאמר: חכם של רבו או אביו המתורגמן היה ‡ÓÂ¯דאם ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ È·¯ ÈÏ ¯Ó‡ ÍÎ ÔÓ‚¯Â˙ÓÏ ל''א):‰¯· (דף דקידושין פ''ק ברייתא

„ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

יֹוׁשב 13הּכּסא ֹות  הרב  היה ּובראׁשֹונה, .14 ְִִֵַַָָָָָ
נהג ּו ׁשני , ּבית חר ּבן  ּומּקדם עֹומדין ; ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֻוה ּתלמידים

והן ל ּתלמידים, ללּמד  אם ‚.י ֹוׁשבין .[`]הּכל ְְְְִִִִֵֵַַַַֹ
ואם  מלּמד. ל ּתלמידים, מּפיו  מלּמד  הרב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָהיה
ּבינֹו עֹומד המתר ּגם - מתר ּגם ידי  על מלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַָָהיה
והמתר ּגם  למתר ּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָּובין

הּתלמידים  לכל ׁשֹואלין15מׁשמיע ּוכׁשהן ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
למתרּגם, מ ׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל  הּוא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָלמתרּגם ,

לּׁשֹואל  מׁשיב קֹולֹו16והמתרּגם הרב  יגּביּה ולא  . ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ
קֹולֹו המתרּגם יג ּביּה ולא המתרּגם ; מּקֹול ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹי ֹותר 

הרב  מ ּקֹול  י ֹותר  הרב, את  ׁשּׁשֹואל .17ּבעת ְִֵֵֵֶֶַַָָ
לא  ר ּׁשאי הּתרּגמן  ְְֵַַַָֹֻאין*

להֹוסיף  ולא  18לפחת ְְְִִֹֹ
ּכן אם א ּלא לׁשּנֹות, ְְִֵֶַָֹולא
ׁשל  אביו הּתרּגמן ְְִֶַָָָָֻהיה

ר ּבֹו אֹו לי19חכם, אמר ּכ' ל ּתרּגמן : הרב  אמר . ְְִַַַַַָָָָָָָֻ
ּכׁשאֹומר  - מרי' א ּבא לי  אמר  ּכ' אֹו ְִִִֵֶַַַָָָָרּבי ',

אֹומרן לעם, הּדברים החכם,[a]הּתרּגמן  ּבׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻ
ואֹומר: ר ּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל  ׁשמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָּומז ּכיר
הז ּכיר  ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר  ּכ'ְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשמֹו לאביו;20החכם אֹו לר ּבֹו לקר ֹות ל ֹו ׁשאס ּור  ְְְְִִֶֶַָָָָ

ã"áàøä úâùä
åáø . . ïéà מקרה זה דבר א"א

שעמד  רב והוא היה חדש
יומא  במסכת שילא לר' תורגמן
ממנו. גדול שהיה והוסיף ושנה

משנה  לחם

שונה  כשהוא אבל בעמידה היה מהקב''ה לומד כשהוא כלומר ולומד עומד כך
למדין  היו בברייתא שכשאמר למדנו מכאן ודאי א''כ יושב היה לתלמידים
לן  תקשי עדין תאמר ואם יושב, והרב מעומד היו שהתלמידים ר''ל מעומד
בתלמידים  דאיירי ונאמר גווני בתרי לה מתרץ שרבינו י''ל אבהו דרבי מימרא
להם  דראוי הר''ן שכתב כמו סמוכים
דוחק  לי נראה זה אבל כבוד. לחלוק

ישב בדב  ולא הוא שכתב מה דא''כ ריו
הקרקע  על ותלמידיו הכסא על הרב
בראשונה  שכתב ומה בסמוכים איירי
איירי  כו' והתלמידים יושב הרב
דוחק  וזה סמוכים שאינם בתלמידים
במאי  איירי לא דלישניה דרישא בדבריו
אחר  באופן לי נראה לכך סיפא. דאיירי
פה  דואתה דקרא ודאי סבור דהוא והוא
הרב  שיהיו ודאי משמע עמדי עמוד
אבהו  רבי וכמ''ש שוים והתלמידים
על  והתלמידים וכו' הוא יהא שלא
התלמידים  הכי ואפילו וכו' הקרקע
שהוא  דמה משום מיושב והרב מעומד
שצריך  מפני אלא למעלתו אינו יושב
לערוך  מיושבת דעתו ואין להם להבין
יושב  הוא א''כ אלא ולהבינם הדברים
יושב  כשהוא אבל לו מעלה זו אין וא''כ
הכסא  על והוא יושבים והתלמידים
לו  מעלה הוא ודאי הקרקע על ותלמידיו
ואתה  נאמר זה ועל לתלמידים ופחיתות

עמדי: עמוד פה
ÂÎÂ'.ג ÂÏÂ˜ ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ בריש

שמעון  רבי אמר שאכלו שלשה פרק
קולו  להגביה רשאי המתרגם שאין מנין
ידבר  משה שנאמר הקורא מן יותר
בקול  ת''ל שאין בקול יעננו והאלהים
ע''כ. משה, של בקולו בקול ת''ל ומה
הדין  רבינו למד שמכאן ונראה
מהרי''ק  שכתב כמו ולרב למתורגמן
הרב  את ששואל בעת שאמר ומה ז''ל.
מדמייתי  כן שדקדק ז''ל מוהרי''ק כתב
משמע  בקול יעננו והאלהים מדכתיב לה
היה  והש''י להש''י שואל היה [שמשה]
ששואל  בעת דוקא סבור שהוא דכיון רבינו בדברי תימא לי ויש ע''כ. משיבו,
במתרגם  א''כ קולו יגביה לעם כשאומר אבל קולו יגביה שלא הוא הרב את
מהקורא  יותר יגביה לא בתורה  שהמתרגם בגמרא שאמרו בתורה וקורא בתורה
שכתב  כמו העם שיבינו כדי אומר הוא לעם מתרגם ודאי והא יגביה לא אמאי
מקרא  הא קולו יגביה לא אמאי כן ואם תפילה מהלכות עשירי בפרק ז''ל הוא
קשה  ועוד לא. לעם כשאומר אבל ששואל בעת יגביה דלא אלא מוכחינן לא
ממשה  ראיה מייתי דהיכי תוספות שהקשו הקושיא יתרץ איך רבינו דעת לפי
שאין  אלא משם לומדים אנו ואין מתרגם היה ומשה  הקורא היה הקב''ה דהתם
לדעת  שייך לא ז''ל אלפס רב ותירוץ מהמתרגם. יותר קולו להגביה רשאי הקורא
שהיה  משה של בקולו ר''ל משה של דבקולו מתרץ ז''ל אלפס שרב רבינו
הרב  שכתב וכמו הוא כך לא רבינו של ודעתו בתוס' שתירצו כמו לעם משמיע
משה  של דבקולו המפרשים כפירוש לפרש רצה לא שרבינו ונראה ז''ל. מהרי''ק
היה  שהשי''ת לומר סברא זו דאין דודאי לעם משמיע משה שהיה בקול ר''ל
בתורה  קורא ובשלמא כלל קולו מבינים היו לא שהעם כיון כמשה קולו מגביה
הכא  אבל מזה יותר זה קולם יגביהו לא ולכך שניהם דברי מבינים העם ומתרגם
יגביה  לא שהתורגמן צריך ותורגמן רב בכל א''כ זה דלפי ועוד איכא. סברא מאי
מפני  בגמרא מעמידים שהיו האמורא ודאי דהא אמת אינו וזה מהרב יותר קולו
שמבואר  וכמו רם בקול אומרם היה והוא בלחש הדברים לו אומר היה שהרב
מתורגמניה  גבי ז') (דף דסנהדרין בפ''ק שאמרו וכמו בגמרא מקומות בכמה זה

מיימוניות  הגהות
מעומד [`] תורה לומדין היו ר"ג עד משה מימות ת"ר המגילה את בהקורא

ע"כ: מיושב, תורה לומדין היו ר"ג משמת
[a] שלשל משה עד השמועה לשלשל יכול אתה אם גרס פ"ק דשבת בירושלמי

לבניך  והודעתם טעם ומה אחרון אחרון או ראשון ראשון תפוס או לאו ואם
ע"כ: ה', לפני עמדת אשר יום עד ה' לפני עמדת אשר יום בניך ולבני

עוז  מגדל
.ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰Â „Ú ·¯‰ ·˘È ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ ˙‡ „Ú 'ÂÎ ÔÈ„ÓÏÓ „ˆÈÎ את הקורא פ'

כ"א.): (דף המגילה

.·¯‰ ÏÂ˜Ó „Ú ·¯‰ ‰È·‚È ‡ÏÂ Ï‡Â˘Ï ·È˘Ó „Ú „ÓÏÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ פרק

מ"ה.): (דף שאכלו שלשה

היד  מקורות
א.13 כא, עיין 14מגילה

אהרן  נכנס ב: נד, עירובין

נסתלק  פרקו משה לו ושנה

משה  לשמאל וישב אהרן

א:15וכו'. מ, סוטה עיין

ז, סנהדרין עלי'. וזקיף דגחין

טו, חולין עלי'. גחין קם ב:

צייתי  לאמורא עיין 16.א:

ה: פ"ז, סנהדרין תוספתא

מעתה. התורגמן ביד הרשות

א.17 מה, ברכות

פ"ד 18 מגילה ירושלמי

פ"ג, מגילה תוספתא ה"י.

א.19כ"א. מ, סוטה עיין

ירושלמי 20 ב. לא, קידושין

שם. מגילה



קנג  משנה  כסף

אביו  את פודה ת''ח אביו היה ואם אביו את פודה ואח''כ רבו את פודה השביה
אע''פ  ת''ח אביו היה דאם כאן שכתב רבינו ודברי רבו. את פודה כך ואחר
דהא  תמוהים רבו אבידת משיב ואח''כ אבידתו משיב רבו כנגד שקול שאינו
משמע  קודמת אביו אבידת רבו כנגד שקול אביו היה ואם בהדיא קתני במתני'
רבו  אבידת שקול אינו שאם בהדיא
פרק  כתב עצמו שרבינו ועוד  קודמת.
עם  רבו באבידת פגע גזילה מהלכות י''ב
כנגד  שקול אביו היה אם אביו אבידת
רבו  של לאו ואם קודמת אביו של רבו
שרוב  מובהק רבו שיהיה והוא קודמת
ונשאל  למד. ממנו תורה של חכמתו
שתי  יישוב על רבינו של  בניו מבני אחד
את  זה שסותרים רבינו של הללו לשונות
אע''פ  מובהק רבו דכשאינו והשיב זה.
אביו  ת''ח שהוא כיון שקול אביו שאין
רבו  וכשהוא דהכא הא והיינו קודם
ואם  שקול אביו שיהיה בעינן מובהק
רבינו  בדברי וכמבואר קודם רבו של לאו
וכעולא  קאמר דוקא מובהק דברבו שם
על  לי וקשה עכ''ל. בגמרא, כן שפסק
מובהק  ברבו מדבר הפרק זה שבכל זה
וכו' מובהק ברבו בד''א בסוף אמר שכן
הרי  וכו' חכמתו רוב למד לא אם אבל
בדיני  כלל איירי לא השתא דעד מפורש
לא  מצינו שלא ועוד מובהק. שאינו רבו
שאינו  לרבו שיהא בגמרא ולא במשנה
דהא  אביו על קדימה שום מובהק
ודאי  והיינו אמרו רבו סתם במתניתין
אינו  מובהק שאינו דאילו מובהק רבו
דמותיב  ועוד סתם. רבו בשם נקרא
יהודה  כרבי שפסק יוחנן לר' בגמרא
ההיא  על דהא ועוד חכמה. רוב חכמה מאי ושני חכמה שלמדו רבו מדתנן
שלמדו  שאמרו רבו רבנן תנו תלמודא מייתי רבו ואבידת אביו דאבידת מתניתין
חכמים  תלמידי עולא אמר התם דגרסינן ועוד מובהק. רבו ודאי והיינו וכו' חכמה
אינם  אביו במקום אבידה ולענין זה על זה וקורעים זה מפני זה עומדים שבבבל
לרבו  דבר בכל קודם חכם שאינו אע''פ דאביו ומשמע מובהק לרבו אלא חוזרין

ומה  כאן יש דט''ס כתבו וההגהות מובהק. עיקר שאינו גזילה בהלכות שכתב
במשנה  השנוי זה דין וטעם עיקר. לי נראה וכדבריהם הגמרא. לדין מסכים שהוא
נפשו  להציל יתחייב שקול אינו אם אף ת''ח שאביו כיון בסכנה שגופם דבפדיון
שקול  שאינו כל ממון הפסד אלא שאינו אבידתו אבל אדם כל קודם שחת מני

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לׁשל  ק ֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו  אבדת ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָראה 
ר ּבֹו ׁשל  את  מּניח  ּבמ ּׂשא, נׂשּואים  ורּבֹו אביו  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאביו.

ׁשב ּויים [`] ורּבֹו אביו  אביו. ׁשל את  ּכ ְְְִִִֶֶַַַָָָואחר
אביו את ּפֹודה ּכ ואחר  רּבֹו את ּפֹודה  ;3ּבּׁשביה , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אביו את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה ְֲִִִִִֶֶַָָָָָאם
חכם,4ּתחּלה  אביו  היה אם וכן  .[a]ּפי על  אף ְְִִִִֵַַָָָָָָ

ּכ ואחר  אבדתֹו, מ ׁשיב  - ר ּבֹו ּכנגד ׁשקּול ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינ ֹו
הרב, מ ּכבֹוד ּגד ֹול  ּכבֹוד  ל ואין  רּבֹו. אבדת ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָמׁשיב

הרב  מּמֹורא יתר  מֹורא  'מֹורא 5ולא חכמים: אמר ּו . ְְֲִִֵַָָָָָָָֹ
ׁשמים' ּכמֹורא 6רּב. ְְִַַָָ

ּכחֹולק  - רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלפיכ
הּׁשכינה  ה'"7על  על "ּבהּצתם ׁשּנאמר : וכל 8, . ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשכינה, עם ּכע ֹוׂשה - ר ּבֹו עם מריבה ְְְִִִִֶֶַַָָָהעֹוׂשה
ה'" את י ׂשראל בני  רבּו "א ׁשר וכל 9ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּׁשכ  על  ּכמתרעם - ר ּבֹו על ׁשּנאמר:הּמתרעם ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ
על  ּכי תלּנתיכם, עלינ ּו המהרהר 10ה'""לא  וכל  . ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

משנה  לחם

והרב  שוים. דהם משמע פדיה בהדי לה ומדתני וכו' שקול היה אם אח''כ ולומר
שקול  שאביו דאע''פ שלישי דין לו יש משוי דהנחת לומר רצה ז''ל מהרי''ק
דינא  לה אית דלא לומר באמצע לה דתנא שפיר אתי הוה ובכה''ג קודם רבו
בדבריו  שמבואר כמו דעתו סתר ז''ל הוא כבר אבל דפדיה דינא ולא דאבידה

הנחת  דגבי לתרץ נראה ולי רמ''ב. סימן
בה  דאית משום שקול בעינן לא משאוי
בסוף  ז''ל הרמב''ם כדכתב נפשות סכנת
כו' שנאמר השונא וז''ל רוצח הלכות
מצאו  אם וכו' עשה לא שעדין ואע''פ
שמא  וכו' ולפרוק לטעון מצוה נבהל
על  הקפידה והתורה ממונו בשביל ישהה
צדיקים  בין רשעים בין ישראל נפשות
משאוי  הנחת דגבי מבואר הרי ע''כ.
מתני' זה לפי והשתא נפשות סכנת איכא
מבעיא  לא קתני זו אף זו [לא] כלה
כלל  נפשות סכנת דליכא אבידה השבת
משאוי  הנחת אפילו אלא קודם דרבו
ולא  קודם רבו נפשות סכנת לידי דאתי
כך  כל קרוב דאינו משאוי הנחת מבעיא
ואביו  רבו אפילו אלא נפשות לסכנת
נפשות  סכנת ודאי דהוא השבי בבית
תרתי  ובהני קודם רבו הכי אפילו
צד  דאיכא סגי בחכם ופדיה דמשאוי
נראה  זה שקול. בעינן ובאבידה סכנה
ורבינו  ז''ל. המפרשים לדעת לפרש
נראה  ואבידה גזילה מהלכות בפי''ב
שכן  ז''ל המפרשים כדעת ז''ל שדעתו
וכו' שקול אביו היה ואם שם כתב
דבעינן  משמע הרי קודמת אביו אבידת

א  השבת כתב גבי וכאן שקולים בידה
אע''פ  אבידה השבת גבי דקאמר בהפך

כתב  וכן כאן שנפל סופר טעות שהוא כתב ההגהה ובעל וכו', שקול שאינו
רצה  בניו מבני שאחד שראינו מאחר ז''ל דבריו ליישב נראה ולי ז''ל. מהרי''ק
דממה  רבינו בדברי עוד לי דקשה ואומר ז''ל. מהרי''ק שכתב וכמו ליישבם
משמע  וכו' חכם אביו היה ואם וכו' שבויים ורבו אביו פדיה גבי כאן ז''ל שכתב
משום  קודם אביו חכם אינו ואביו גדול חכם שהוא אע''פ רבו אינו דאם ודאי
משמע  קודם דרבו וקאמר חכם אינו שאביו איירי וכו' שבויים ורבו דאביו דרישא
כן  קודם אביו חכם שהוא אע''פ רבו אינו אבל רבו שהוא מפני הוא דטעמא
כן  ואם רבינו. שכתב עצמו הלשון שהוא המשנה מן נראה וכך מדבריו נראה
היו  וז''ל. פ''ח סוף עניים מתנות הלכות זרעים בספר ז''ל הוא כתב איך קשה
גדול  שם שיש אע''פ אביו או רבו מהם אחד היה ואם וכו' הרבה עניים לפנינו

שהוא  לזה קודם אינו ת''ח אינו דאם משמע ת''ח שהוא אביו או ומדכתב ע''כ. בחכמה, מהם גדול שהוא לזה קודם חכם תלמיד שהוא אביו או רבו בחכמה מהם
חלוקה  בין הפרשים שני במשנה ראה שהוא והוא אחר פירוש לפרש ראה אלא ז''ל המפרשים כדעת דעתו אין דרבינו ולומר הכל ליישב לי ונראה בחכמה. גדול
מישבו  והוא ז''ל המפרשים דקדקו שלא אחר הפרש ועוד ז''ל. המפרשים דקדוק והוא חכם אמר ובאחרונות שקול אמר שבראשונה האחת האחרת, לחלוקה האחת
את  פודה ואח''כ רבו את פודה באחרונה וכן וכו' אביו של את מניח ואח''כ רבו של את מניח אמר ובאחרונות קודמת רבו אבידת אמר שבראשונה פירושו, כפי
מפרש  שהוא נראה וכו' מניח ואח''כ רבו של את מניח ואמר פירש למה קודם רבו השבי בבית ורבו אביו קודם רבו משאוי נושאים ורבו אביו היו והיל''ל וכו' אביו
לגמרי  נאבדת רבו דשל משום שקול שיהא בעינן לרבו אביו דלהקדים קאמר ולכך לגמרי תאבד והאחרת אחת אבידה אלא להשיב אפשר בשאי הראשונה שהחלוקה
רבו  של להניח יכול שאח''כ שכיון אמר לזה לחבירו האחד להקדים הוא והדין שניהן את ולפדות שניהן את להניח כשאפשר הוא האחרונות החלוקות בשני אבל
לעשות  שאפשר לומר שרוצה מניח ואח''כ וכו' רבו של את מניח שכתב וזהו רבו, של אח''כ לעשות דאפשר כיון להקדימו סגי לבד חכם אביו כשהיה ולפדותו
חכם  תרתי  הני וגבי שקול אבידה גבי מתניתין דנקט ומאי להקדימו, לבד הוא הדין אלא שניהן לפדות שיכול כלומר וכו' רבו את פודה קאמר פדייה גבי וכן שניהן
לדעת  כדפרישית  זו אף זו לא דהם משום חלוקות הג' להשמיענו רצה ע''כ דמתני' משום בדאפשר וחד להשיב אפשר בדלא וחד אבידה גבי מילתא כולה נקט ולא
בשקול  וסגי חד אלא להשיב אפשר דלא אחת חלוקה נקט סגי בחכם דאפשר והיכא שקול צריך תרווייהו להשיב אפשר דלא דהיכא החילוק זה ולהודיענו המפרשים
כהוגן  רבינו דברי עלו ובזה נקט. מנייהו דחדא י''ל שקול ובחברתה חכם נקט דבהאי שנא מאי וכ''ת בחכם. דסגי להודיענו בתרווייהו דאפשר אחריני בתרתי ונקט
תלוי  הדבר אין אלא שתיהן משיב ואח''כ אביו אבידת משיב שקול שאינו אע''פ ת''ח אביו היה אם וכן כתב שכן שתיהן את להשיב בדאפשר הוא כאן שכתב דמה
להחזיר  יכול אינו ואם וכו' אבדה לו שאבדה מי שם כתב שכן מהן אחת אלא להשיב אפשר בדאי איירי גזלה מהלכות בפי''ב אבל מקדימים. למי בהקדמה אלא
שאינו  לאביו להקדימו צריך חכם דכשהוא עניים מתנות בהלכות דקאמר מאי והשתא וכו' רבו ואבידת אביו באבידת פגע דקאמר  מאי קאי ועלה וכו' מהן אחת אלא

מיימוניות  הגהות
ברבו [`] דוקא דאמר יהודה כר' הלכה דאמר ועולא יוחנן כר' פסק בשאלתות

ע"כ: במצות, בספר וכן זה פרק בסוף המחבר רבינו וכן מובהק
[a] י"ב פרק בתחלת נזיקין ספר בסוף שהרי בעמוד כאן יש שט"ס לי נראה

אלא  רבו לשל קודמת אביו אבידת שאין בפירוש פירש ואבידה גזילה מהלכות
העתיק  המצות בספר שהרי עיקר דהתם דההיא ותדע רבו כנגד שקול היה א"כ

בפרק  תנא מדנקט עיקר וכן שמחה רבינו פסק וכן באות אות שם אשר לשונו
נקט  ולא שקולין ואביו רבו היה אם לישנא האי אבידה השבת גבי מציאות אלו
בטור  עיין ז"ל הרא"ש פסק (וכן ת"ח אביו היה אם לפדותו גבי דנקט לישנא

רמ"ב): סימן

עוז  מגדל
.ÌÈÂ·˘ Â·¯Â ÂÈ·‡:(.י"ג (דף הוריות ÂÓÎ¯‡שילהי Í·¯ ‡¯ÂÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡

.ÌÈÓ˘:מקומות וכמה פ"ד אבות Ú„במסכת Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ
.‰˘Ó·Â:'וכו קרח דעדת בפיסקא דמרגלים מתניתין גמרא ק"י.) (דף חלק פ'

היד  מקורות
א.3 יג, לג,4הוריות ב"מ

ירושלמי  הרי"ף). (כגי' א

הי"א. פ"ב לג,5שם ב"מ

מי"ב 6א. פ"ד .אבות

א.7 קי, פנחס 8סנהדרין

ט. יג.9כו, כ, חקת

ח 10 טז, .בשלח

משנה קנב  כסף

.'ÂÎÂ „ÓÂÚÓ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ Ê,הלכות מג' יותר בענין ישאל ולא עד [כ''ז
פ''ז]: דסנהדרין ˜ÔÈ¯Âבתוספתא Ì‰˘ ÔÈÚ· ‡Ï‡ ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡Â

.Â· שאם שלומדים נושא באותו רק הרב את ישאל שלא אמר דלעיל כלומר
נושא  באותו שאפילו קאמר והשתא יו''ט בדיני ישאלנו אל שבת דיני לומדים

שהם  בענין אלא שואלים אין עצמו
בדיני  עסוקים שאם כלומר לומדים
חבית  ישאלנו אל לרשות מרשות הוצאה
אם  אף בשבת יעשו תקנה מה שנשברה

שבת: מדיני הכל
È˙˘· Â‡ ÂÈ·¯ ¯Ó‡˘ ‰Ó ÏÚ Á

˙Â·Â˘˙ לא הרב הבתים בספר כתוב
שחסר  לי ויראה תשובות בתחלה הזכיר
שואל  אחד ההלכות ולשון הספר. מן
לשואל  נזקקין לשאול שלא אומר ואחד
אני  מעשה שיאמר צריך מעשה והשואל
לשאול  שלא שאומר שזה ויראה שואל.
להשיב  שרוצה אלא ישאלו שלא רצונו

עכ''ל: עסוקים, שהם במה
.˘¯„Ó‰ ˙È·· ÌÈ˘È ÔÈ‡ Ë במגלה

ר' את שאלו כ''ח.) (דף העיר בני פרק
מהדברים  ואחד ימים הארכת במה זירא
לא  המדרש בבית ישן שלא להם שאמר

עראי: שינת ולא קבע ÏÎÂשינת
.'ÂÎÂ ÌÓ˙Ó‰ פרק זירא דרבי מימרא

ע''א:): דף (סנהדרין ומורה סורר ‡ÔÈבן
˘ËÚ˙˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ .'ÂÎÂ ÔÈÁÈÒÓ

.'ÂÎÂ:דברים אלו פרק סוף ברכות
.'ÂÎÂ ˘¯„Ó‰ ˙È· ˙˘Â„˜Â פרק פשו ט

כ''ו): דף (מגילה העיר בני
‰ÂÂˆÓ Ì„‡˘ Ì˘Î ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
.Â·¯ ˙„È·‡ ·È˘Ó Î''Á‡Â „Ú 'ÂÎÂ
תנן  מציאות אלו סוף ל''ג) (דף במציעא
קודמת  רבו של רבו ואבידת אביו אבידת
ורבו  הזה העולם לחיי הביאו שאביו
הבא  העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו
אבידת  רבו כנגד שקול אביו היה ואם
נושאים  ורבו אביו היה קודמת אביו
של  מניח ואח''כ רבו של מניח משאוי
בבית  עומדים ורבו אביו היה אביו

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּתלמידים  להטעֹות לרב  ויׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַָית ּבּיׁש.
ּובּמעׂשים37ּבׁשאל ֹותיו ,[d]ּבפניהן ּכדי38ׁשעֹוׂשה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

אֹו ּׁשּלּמדן מה הן  זֹוכרין  אם ׁשּידע  ּוכדי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלחּדדן,
ר ׁשּות  לֹו ׁשּיׁש ל ֹומר , צרי ואין  זֹוכרין . ְְְִִֵֵֵֶַָָאינן
ּכדי ּבֹו, ע ֹוסקין ׁשאינן אחר  ּבענין  אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלׁשאל 

מׁשיביןÊ..39לזרזן ואין מעּמד, ׁשֹואלין אין ְְְְְֲִִִֵֵָָָֻ
מאחֹורי40מעּמד  ולא מרחֹוק , ולא מּגבֹוּה ולא ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָֹֹֹֻ

ּבענין אּלא  הרב את  ׁשֹואלין  ואין ואין41הּזקנים. , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּיראה  א ּלא י ֹותר 42ׁשֹואלין ּבענין י ׁשאל ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ

הלכ ֹות  אחד Á..43מּׁשל ׁש ׁשאל  - ׁשּׁשאלּו ׁשנים ְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
לענין ; נזקקין  ּבענין, ׁשּלא אחד ו ׁשאל  ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבענין 
הלכה  לּמע ׂשה; נזקקין מעׂשה, ו ׁשאינֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמעׂשה 
נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָּומדרׁש,
קל  וחמר; לקל נזקקין וחמר , וקל הּגדה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלּמדרׁש;

וחמר . לקל  נזקקין ׁשוה, ּוגזרה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוחמר
נזקקין ּתלמיד , ואחד חכם  אחד הּׁשֹואלין  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיּו
לּתלמיד. נזקקין  הארץ , ועם ּתלמיד  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלחכם;
ע ּמי ׁשניהן  ּתלמידים , ׁשניהן  חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשניהן
ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ּבׁשּתי ׁשניהן ׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָהארץ,
הר ׁשּות  - מעׂשים ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי  ְְְְְֲִֵֵֵַָׁשאלֹות,

מעּתה  המתרּגם ּבבית Ë..44ּביד יׁשנים אין ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָ
ה ּמדרׁש45ה ּמדרׁש ּבבית הּמתנמנם וכל  .46, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

קרעים  קרעים נעׂשית ּתל ּבי ׁש47חכמתֹו "ּוקרעים , ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ; ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ
מי48נ ּומה" אפ ּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי  א ּלא ה ּמדרׁש, ּבבית מ ׂשיחין ואין  . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ה ּמדרׁש ּבבית  'רפּואה' לֹו אֹומרים אין  ׁשאר 49ׁשּנתעּטׁש, לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכנסּיֹות  ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה ה ּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת  .50ה ּדברים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ

ä ÷øt¤¤ יב  34שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

ּוביראתֹו‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה ׁשאדם ר ּבֹו1ּכׁשם ּבכבֹוד ח ּיב הּוא ּכ - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
מאביו יתר  ורּבֹו, ׁשּלּמדֹו2ויראתֹו. ורּבֹו הּזה, העֹולם לח ּיי הביא ֹו ׁשאביו ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבא. העֹולם לח ּיי הביא ֹו ְְֱִֵַַָָָָָחכמה,

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ז ÔÈÚ· ‡Ï‡ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ למה כאן שכתב מה בין החילוק
בספרו  ז''ל מהרי''ק כתב וכו'. אחר מענין הרב את שואלין ואין למעלה שכתב
לא  לרשות מרשות הוצאה בדין עסוק אם שבת בדיני עסוק דאפילו ר''ל דכאן
אחר  מענין כתב שלמעלה לישניה דייק והכי שנשברה חבית דין לו ישאל
זולת  אחר מענין לומר שרוצה דמשמע
בהחלט  זולתו אין כאן אבל בהחלט זה

אחר: מענין כאן כתב לא ולזה
ÂÎÂ'.ט ˘ËÚ˙˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ בברכות

ת''ר  אמרו נ''ג) (דף דברים אלו פ' סוף
אור  והביאו המדרש בבית יושבים היו
ואחד  אחד כל אומרים ב''ש לפניהם
מברך  אחד אומרים וב''ה לעצמו מברך
שמאי  דבית טעמא התם ומפרש לכולם
שם  ואמרו המדרש בית ביטול משום
היו  לא ר''ג בית של הכי נמי תניא
מפני  המדרש בבית מרפא אומרים
דהאי  משמע ולכאורה מדרש בית ביטול
הכי  הלכתא ולית כב''ש אתי כותיה תניא
הביאו  שלא אלפס רב מדברי משמע וכן
רבינו  לדברי אבל הכי. נמי תניא להך
כב''ה  הלכתא דודאי דאע''ג לי נראה
דהלכתא  לכלן מברך אחד דאומרים
פליג  לא הכי אפילו מקום בכל כב''ה
דמרפא  מודו דב''ה דאפשר דר''ג עליה
ביהמ''ד  ביטול משום אומר אין ואסותא
משום  מצוה דאיכא משום הכא אבל
חיישינן  לא מלך הדרת עם דברוב
בגמרא  שאמרו ומה ביהמ''ד. לביטול

דחיישי  ר''ל הכי נמי בית תניא לביטול נן
תימא  דלא משום האי כי פורתא המדרש
הכי  משום הוי לא טעמייהו דודאי
ולהכי  חיישינן לא המדרש בית דלבטול
דלבטול  אמר דר''ג הכי נמי תניא קאמר
דר''ג  לא אבל חיישינן האי כי תורה
לומר  סברא דאין הלל דבית עליה פליג
ודאי  אלא כב''ש ועביד ב''ה שביק דר''ג
שפסק  הטור לדברי צ''ל וכן כדכתיבנא
וכדברי  הכי נמי תניא כהך ת''ת בהלכות
בסימן  כב''ה פסק א''ח ובטור רבינו

רצ''ח:
‰ÂÂˆÓ Ì„‡˘ Ì˘Î ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ ÂÈ·‡ „Â·Î· אלו פרק סוף משנה
אביו  ואבידת אבידתו ל''ג) (דף מציאות
רבו  ואבידת אבידתו קודמת. אבידתו
רבו  ואבידת אביו אבידת קודמת. שלו
אביו  ואם כו' שאביו קודמת רבו של

כרבו כשם שקול בד''ה בכ''מ (עיין וכו'
דמדקאמר  ז''ל הרא''ש ודקדק שאדם).
לא  פדיה וגבי שקול אבידה השבת גבי
פדיון  דלענין משמע חכם אלא אמר
שיהא  בעינן לא סכנה דהוא נפשות
הנחת  גבי דא''כ להקשות ויש שקול.
בעינן  לא אמאי סכנה הוי דלא משאוי
ליה  הוי שקול דבעינן איתא דאי שקול
אבידה  השבת גבי משאוי הנחת לאתויי

מיימוניות  הגהות
[d] לאביי לחדודי ורבה טרפות אלו ופ' דמגילה ופ"ק עומדין אין פרק כדאמרינן

ע"כ: מכוין, קא
לאגדה]: נזקקין שהגיה כפרישה ודלא דסנהדרין פ"ז התוספתא מן [כ"נ *

עוז  מגדל
ע"ב): ג (דף דשבת פ"ק בריש והוא אחריתי. במסכת תשייליה לא מסכת בחדא רבי

.ÔÊ¯ÊÏ È„Î „Ú 'ÂÎ ÌÈ¯ÎÂÊ ÌÈ‡ Â‡ „Ú Ì‰ÈÙ· ‰˘ÂÚ˘ ÌÈ˘ÚÓ·Â 'ÂÎ ·¯Ï ˘È
דעל  מתניתין גמרא ע"ב) ל"ג (דף עומדין אין פרק דאמרינן בתלמוד רבות כהנה יש

ובכתובות  דעבד. גורס ויש דבעא הוא לאביי לחדודי ורבה מקומות ובכמה צפור קן

אמר  גרסינן לבעלה עושה שהאשה מלאכות דאלו מתניתין גמרא ס"א.) (דף אע"פ פ'

(דף  דופן יוצא ובפ' כו'. להניק אומרת היא חיננא בר הונא רב לן בדיק הונא רב

לחדד  אלא אמר לא ר"ע ואף אסיקנא אחד ויום שנים דשלש מתניתין גמרא מ"ה.)

וכהנה  מינך מר לה בעי דלאורתא בה עיין פוק כו' כתובה לה יש אתשנאנסה בה

בתלמוד: רבות

ÔÈ‡Â ‰ÓÂ „Ú ˘¯„Ó‰ ˙È·· ÌÈ˘È ÔÈ‡ ,‰˙ÚÓ „Ú „ÓÂÚÓ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈÁÈ˘Ó:(.כ"ג (דף ברכות מסכת

.·¯‰ ‡¯ÂÓÓ „Ú 'ÂÎÂ ·ÈÈÁ Ì„‡˘ Ì˘Î:(.ל"ג (דף מציאות אלו פרק סוף

היד  מקורות
ב.37 לג, ברכות עיין
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כו' רבא לן בדיק א: .נא,
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(במשנה). א



קנג  משנה  כסף

אביו  את פודה ת''ח אביו היה ואם אביו את פודה ואח''כ רבו את פודה השביה
אע''פ  ת''ח אביו היה דאם כאן שכתב רבינו ודברי רבו. את פודה כך ואחר
דהא  תמוהים רבו אבידת משיב ואח''כ אבידתו משיב רבו כנגד שקול שאינו
משמע  קודמת אביו אבידת רבו כנגד שקול אביו היה ואם בהדיא קתני במתני'
רבו  אבידת שקול אינו שאם בהדיא
פרק  כתב עצמו שרבינו ועוד  קודמת.
עם  רבו באבידת פגע גזילה מהלכות י''ב
כנגד  שקול אביו היה אם אביו אבידת
רבו  של לאו ואם קודמת אביו של רבו
שרוב  מובהק רבו שיהיה והוא קודמת
ונשאל  למד. ממנו תורה של חכמתו
שתי  יישוב על רבינו של  בניו מבני אחד
את  זה שסותרים רבינו של הללו לשונות
אע''פ  מובהק רבו דכשאינו והשיב זה.
אביו  ת''ח שהוא כיון שקול אביו שאין
רבו  וכשהוא דהכא הא והיינו קודם
ואם  שקול אביו שיהיה בעינן מובהק
רבינו  בדברי וכמבואר קודם רבו של לאו
וכעולא  קאמר דוקא מובהק דברבו שם
על  לי וקשה עכ''ל. בגמרא, כן שפסק
מובהק  ברבו מדבר הפרק זה שבכל זה
וכו' מובהק ברבו בד''א בסוף אמר שכן
הרי  וכו' חכמתו רוב למד לא אם אבל
בדיני  כלל איירי לא השתא דעד מפורש
לא  מצינו שלא ועוד מובהק. שאינו רבו
שאינו  לרבו שיהא בגמרא ולא במשנה
דהא  אביו על קדימה שום מובהק
ודאי  והיינו אמרו רבו סתם במתניתין
אינו  מובהק שאינו דאילו מובהק רבו
דמותיב  ועוד סתם. רבו בשם נקרא
יהודה  כרבי שפסק יוחנן לר' בגמרא
ההיא  על דהא ועוד חכמה. רוב חכמה מאי ושני חכמה שלמדו רבו מדתנן
שלמדו  שאמרו רבו רבנן תנו תלמודא מייתי רבו ואבידת אביו דאבידת מתניתין
חכמים  תלמידי עולא אמר התם דגרסינן ועוד מובהק. רבו ודאי והיינו וכו' חכמה
אינם  אביו במקום אבידה ולענין זה על זה וקורעים זה מפני זה עומדים שבבבל
לרבו  דבר בכל קודם חכם שאינו אע''פ דאביו ומשמע מובהק לרבו אלא חוזרין

ומה  כאן יש דט''ס כתבו וההגהות מובהק. עיקר שאינו גזילה בהלכות שכתב
במשנה  השנוי זה דין וטעם עיקר. לי נראה וכדבריהם הגמרא. לדין מסכים שהוא
נפשו  להציל יתחייב שקול אינו אם אף ת''ח שאביו כיון בסכנה שגופם דבפדיון
שקול  שאינו כל ממון הפסד אלא שאינו אבידתו אבל אדם כל קודם שחת מני

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לׁשל  ק ֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו  אבדת ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָראה 
ר ּבֹו ׁשל  את  מּניח  ּבמ ּׂשא, נׂשּואים  ורּבֹו אביו  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאביו.

ׁשב ּויים [`] ורּבֹו אביו  אביו. ׁשל את  ּכ ְְְִִִֶֶַַַָָָואחר
אביו את ּפֹודה ּכ ואחר  רּבֹו את ּפֹודה  ;3ּבּׁשביה , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אביו את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה ְֲִִִִִֶֶַָָָָָאם
חכם,4ּתחּלה  אביו  היה אם וכן  .[a]ּפי על  אף ְְִִִִֵַַָָָָָָ

ּכ ואחר  אבדתֹו, מ ׁשיב  - ר ּבֹו ּכנגד ׁשקּול ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינ ֹו
הרב, מ ּכבֹוד ּגד ֹול  ּכבֹוד  ל ואין  רּבֹו. אבדת ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָמׁשיב

הרב  מּמֹורא יתר  מֹורא  'מֹורא 5ולא חכמים: אמר ּו . ְְֲִִֵַָָָָָָָֹ
ׁשמים' ּכמֹורא 6רּב. ְְִַַָָ

ּכחֹולק  - רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלפיכ
הּׁשכינה  ה'"7על  על "ּבהּצתם ׁשּנאמר : וכל 8, . ְְְֱִֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשכינה, עם ּכע ֹוׂשה - ר ּבֹו עם מריבה ְְְִִִִֶֶַַָָָהעֹוׂשה
ה'" את י ׂשראל בני  רבּו "א ׁשר וכל 9ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּׁשכ  על  ּכמתרעם - ר ּבֹו על ׁשּנאמר:הּמתרעם ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ
על  ּכי תלּנתיכם, עלינ ּו המהרהר 10ה'""לא  וכל  . ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

משנה  לחם

והרב  שוים. דהם משמע פדיה בהדי לה ומדתני וכו' שקול היה אם אח''כ ולומר
שקול  שאביו דאע''פ שלישי דין לו יש משוי דהנחת לומר רצה ז''ל מהרי''ק
דינא  לה אית דלא לומר באמצע לה דתנא שפיר אתי הוה ובכה''ג קודם רבו
בדבריו  שמבואר כמו דעתו סתר ז''ל הוא כבר אבל דפדיה דינא ולא דאבידה

הנחת  דגבי לתרץ נראה ולי רמ''ב. סימן
בה  דאית משום שקול בעינן לא משאוי
בסוף  ז''ל הרמב''ם כדכתב נפשות סכנת
כו' שנאמר השונא וז''ל רוצח הלכות
מצאו  אם וכו' עשה לא שעדין ואע''פ
שמא  וכו' ולפרוק לטעון מצוה נבהל
על  הקפידה והתורה ממונו בשביל ישהה
צדיקים  בין רשעים בין ישראל נפשות
משאוי  הנחת דגבי מבואר הרי ע''כ.
מתני' זה לפי והשתא נפשות סכנת איכא
מבעיא  לא קתני זו אף זו [לא] כלה
כלל  נפשות סכנת דליכא אבידה השבת
משאוי  הנחת אפילו אלא קודם דרבו
ולא  קודם רבו נפשות סכנת לידי דאתי
כך  כל קרוב דאינו משאוי הנחת מבעיא
ואביו  רבו אפילו אלא נפשות לסכנת
נפשות  סכנת ודאי דהוא השבי בבית
תרתי  ובהני קודם רבו הכי אפילו
צד  דאיכא סגי בחכם ופדיה דמשאוי
נראה  זה שקול. בעינן ובאבידה סכנה
ורבינו  ז''ל. המפרשים לדעת לפרש
נראה  ואבידה גזילה מהלכות בפי''ב
שכן  ז''ל המפרשים כדעת ז''ל שדעתו
וכו' שקול אביו היה ואם שם כתב
דבעינן  משמע הרי קודמת אביו אבידת

א  השבת כתב גבי וכאן שקולים בידה
אע''פ  אבידה השבת גבי דקאמר בהפך

כתב  וכן כאן שנפל סופר טעות שהוא כתב ההגהה ובעל וכו', שקול שאינו
רצה  בניו מבני שאחד שראינו מאחר ז''ל דבריו ליישב נראה ולי ז''ל. מהרי''ק
דממה  רבינו בדברי עוד לי דקשה ואומר ז''ל. מהרי''ק שכתב וכמו ליישבם
משמע  וכו' חכם אביו היה ואם וכו' שבויים ורבו אביו פדיה גבי כאן ז''ל שכתב
משום  קודם אביו חכם אינו ואביו גדול חכם שהוא אע''פ רבו אינו דאם ודאי
משמע  קודם דרבו וקאמר חכם אינו שאביו איירי וכו' שבויים ורבו דאביו דרישא
כן  קודם אביו חכם שהוא אע''פ רבו אינו אבל רבו שהוא מפני הוא דטעמא
כן  ואם רבינו. שכתב עצמו הלשון שהוא המשנה מן נראה וכך מדבריו נראה
היו  וז''ל. פ''ח סוף עניים מתנות הלכות זרעים בספר ז''ל הוא כתב איך קשה
גדול  שם שיש אע''פ אביו או רבו מהם אחד היה ואם וכו' הרבה עניים לפנינו

שהוא  לזה קודם אינו ת''ח אינו דאם משמע ת''ח שהוא אביו או ומדכתב ע''כ. בחכמה, מהם גדול שהוא לזה קודם חכם תלמיד שהוא אביו או רבו בחכמה מהם
חלוקה  בין הפרשים שני במשנה ראה שהוא והוא אחר פירוש לפרש ראה אלא ז''ל המפרשים כדעת דעתו אין דרבינו ולומר הכל ליישב לי ונראה בחכמה. גדול
מישבו  והוא ז''ל המפרשים דקדקו שלא אחר הפרש ועוד ז''ל. המפרשים דקדוק והוא חכם אמר ובאחרונות שקול אמר שבראשונה האחת האחרת, לחלוקה האחת
את  פודה ואח''כ רבו את פודה באחרונה וכן וכו' אביו של את מניח ואח''כ רבו של את מניח אמר ובאחרונות קודמת רבו אבידת אמר שבראשונה פירושו, כפי
מפרש  שהוא נראה וכו' מניח ואח''כ רבו של את מניח ואמר פירש למה קודם רבו השבי בבית ורבו אביו קודם רבו משאוי נושאים ורבו אביו היו והיל''ל וכו' אביו
לגמרי  נאבדת רבו דשל משום שקול שיהא בעינן לרבו אביו דלהקדים קאמר ולכך לגמרי תאבד והאחרת אחת אבידה אלא להשיב אפשר בשאי הראשונה שהחלוקה
רבו  של להניח יכול שאח''כ שכיון אמר לזה לחבירו האחד להקדים הוא והדין שניהן את ולפדות שניהן את להניח כשאפשר הוא האחרונות החלוקות בשני אבל
לעשות  שאפשר לומר שרוצה מניח ואח''כ וכו' רבו של את מניח שכתב וזהו רבו, של אח''כ לעשות דאפשר כיון להקדימו סגי לבד חכם אביו כשהיה ולפדותו
חכם  תרתי  הני וגבי שקול אבידה גבי מתניתין דנקט ומאי להקדימו, לבד הוא הדין אלא שניהן לפדות שיכול כלומר וכו' רבו את פודה קאמר פדייה גבי וכן שניהן
לדעת  כדפרישית  זו אף זו לא דהם משום חלוקות הג' להשמיענו רצה ע''כ דמתני' משום בדאפשר וחד להשיב אפשר בדלא וחד אבידה גבי מילתא כולה נקט ולא
בשקול  וסגי חד אלא להשיב אפשר דלא אחת חלוקה נקט סגי בחכם דאפשר והיכא שקול צריך תרווייהו להשיב אפשר דלא דהיכא החילוק זה ולהודיענו המפרשים
כהוגן  רבינו דברי עלו ובזה נקט. מנייהו דחדא י''ל שקול ובחברתה חכם נקט דבהאי שנא מאי וכ''ת בחכם. דסגי להודיענו בתרווייהו דאפשר אחריני בתרתי ונקט
תלוי  הדבר אין אלא שתיהן משיב ואח''כ אביו אבידת משיב שקול שאינו אע''פ ת''ח אביו היה אם וכן כתב שכן שתיהן את להשיב בדאפשר הוא כאן שכתב דמה
להחזיר  יכול אינו ואם וכו' אבדה לו שאבדה מי שם כתב שכן מהן אחת אלא להשיב אפשר בדאי איירי גזלה מהלכות בפי''ב אבל מקדימים. למי בהקדמה אלא
שאינו  לאביו להקדימו צריך חכם דכשהוא עניים מתנות בהלכות דקאמר מאי והשתא וכו' רבו ואבידת אביו באבידת פגע דקאמר  מאי קאי ועלה וכו' מהן אחת אלא

מיימוניות  הגהות
ברבו [`] דוקא דאמר יהודה כר' הלכה דאמר ועולא יוחנן כר' פסק בשאלתות

ע"כ: במצות, בספר וכן זה פרק בסוף המחבר רבינו וכן מובהק
[a] י"ב פרק בתחלת נזיקין ספר בסוף שהרי בעמוד כאן יש שט"ס לי נראה

אלא  רבו לשל קודמת אביו אבידת שאין בפירוש פירש ואבידה גזילה מהלכות
העתיק  המצות בספר שהרי עיקר דהתם דההיא ותדע רבו כנגד שקול היה א"כ

בפרק  תנא מדנקט עיקר וכן שמחה רבינו פסק וכן באות אות שם אשר לשונו
נקט  ולא שקולין ואביו רבו היה אם לישנא האי אבידה השבת גבי מציאות אלו
בטור  עיין ז"ל הרא"ש פסק (וכן ת"ח אביו היה אם לפדותו גבי דנקט לישנא

רמ"ב): סימן

עוז  מגדל
.ÌÈÂ·˘ Â·¯Â ÂÈ·‡:(.י"ג (דף הוריות ÂÓÎ¯‡שילהי Í·¯ ‡¯ÂÓ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡

.ÌÈÓ˘:מקומות וכמה פ"ד אבות Ú„במסכת Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ
.‰˘Ó·Â:'וכו קרח דעדת בפיסקא דמרגלים מתניתין גמרא ק"י.) (דף חלק פ'

היד  מקורות
א.3 יג, לג,4הוריות ב"מ

ירושלמי  הרי"ף). (כגי' א

הי"א. פ"ב לג,5שם ב"מ

מי"ב 6א. פ"ד .אבות

א.7 קי, פנחס 8סנהדרין

ט. יג.9כו, כ, חקת

ח 10 טז, .בשלח

משנה קנב  כסף

.'ÂÎÂ „ÓÂÚÓ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ Ê,הלכות מג' יותר בענין ישאל ולא עד [כ''ז
פ''ז]: דסנהדרין ˜ÔÈ¯Âבתוספתא Ì‰˘ ÔÈÚ· ‡Ï‡ ·¯‰ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡Â

.Â· שאם שלומדים נושא באותו רק הרב את ישאל שלא אמר דלעיל כלומר
נושא  באותו שאפילו קאמר והשתא יו''ט בדיני ישאלנו אל שבת דיני לומדים

שהם  בענין אלא שואלים אין עצמו
בדיני  עסוקים שאם כלומר לומדים
חבית  ישאלנו אל לרשות מרשות הוצאה
אם  אף בשבת יעשו תקנה מה שנשברה

שבת: מדיני הכל
È˙˘· Â‡ ÂÈ·¯ ¯Ó‡˘ ‰Ó ÏÚ Á

˙Â·Â˘˙ לא הרב הבתים בספר כתוב
שחסר  לי ויראה תשובות בתחלה הזכיר
שואל  אחד ההלכות ולשון הספר. מן
לשואל  נזקקין לשאול שלא אומר ואחד
אני  מעשה שיאמר צריך מעשה והשואל
לשאול  שלא שאומר שזה ויראה שואל.
להשיב  שרוצה אלא ישאלו שלא רצונו

עכ''ל: עסוקים, שהם במה
.˘¯„Ó‰ ˙È·· ÌÈ˘È ÔÈ‡ Ë במגלה

ר' את שאלו כ''ח.) (דף העיר בני פרק
מהדברים  ואחד ימים הארכת במה זירא
לא  המדרש בבית ישן שלא להם שאמר

עראי: שינת ולא קבע ÏÎÂשינת
.'ÂÎÂ ÌÓ˙Ó‰ פרק זירא דרבי מימרא

ע''א:): דף (סנהדרין ומורה סורר ‡ÔÈבן
˘ËÚ˙˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ .'ÂÎÂ ÔÈÁÈÒÓ

.'ÂÎÂ:דברים אלו פרק סוף ברכות
.'ÂÎÂ ˘¯„Ó‰ ˙È· ˙˘Â„˜Â פרק פשו ט

כ''ו): דף (מגילה העיר בני
‰ÂÂˆÓ Ì„‡˘ Ì˘Î ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
.Â·¯ ˙„È·‡ ·È˘Ó Î''Á‡Â „Ú 'ÂÎÂ
תנן  מציאות אלו סוף ל''ג) (דף במציעא
קודמת  רבו של רבו ואבידת אביו אבידת
ורבו  הזה העולם לחיי הביאו שאביו
הבא  העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו
אבידת  רבו כנגד שקול אביו היה ואם
נושאים  ורבו אביו היה קודמת אביו
של  מניח ואח''כ רבו של מניח משאוי
בבית  עומדים ורבו אביו היה אביו

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּתלמידים  להטעֹות לרב  ויׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַָית ּבּיׁש.
ּובּמעׂשים37ּבׁשאל ֹותיו ,[d]ּבפניהן ּכדי38ׁשעֹוׂשה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

אֹו ּׁשּלּמדן מה הן  זֹוכרין  אם ׁשּידע  ּוכדי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלחּדדן,
ר ׁשּות  לֹו ׁשּיׁש ל ֹומר , צרי ואין  זֹוכרין . ְְְִִֵֵֵֶַָָאינן
ּכדי ּבֹו, ע ֹוסקין ׁשאינן אחר  ּבענין  אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלׁשאל 

מׁשיביןÊ..39לזרזן ואין מעּמד, ׁשֹואלין אין ְְְְְֲִִִֵֵָָָֻ
מאחֹורי40מעּמד  ולא מרחֹוק , ולא מּגבֹוּה ולא ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָֹֹֹֻ

ּבענין אּלא  הרב את  ׁשֹואלין  ואין ואין41הּזקנים. , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּיראה  א ּלא י ֹותר 42ׁשֹואלין ּבענין י ׁשאל ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ

הלכ ֹות  אחד Á..43מּׁשל ׁש ׁשאל  - ׁשּׁשאלּו ׁשנים ְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
לענין ; נזקקין  ּבענין, ׁשּלא אחד ו ׁשאל  ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבענין 
הלכה  לּמע ׂשה; נזקקין מעׂשה, ו ׁשאינֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמעׂשה 
נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָּומדרׁש,
קל  וחמר; לקל נזקקין וחמר , וקל הּגדה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלּמדרׁש;

וחמר . לקל  נזקקין ׁשוה, ּוגזרה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוחמר
נזקקין ּתלמיד , ואחד חכם  אחד הּׁשֹואלין  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיּו
לּתלמיד. נזקקין  הארץ , ועם ּתלמיד  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלחכם;
ע ּמי ׁשניהן  ּתלמידים , ׁשניהן  חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשניהן
ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ּבׁשּתי ׁשניהן ׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָהארץ,
הר ׁשּות  - מעׂשים ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי  ְְְְְֲִֵֵֵַָׁשאלֹות,

מעּתה  המתרּגם ּבבית Ë..44ּביד יׁשנים אין ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָ
ה ּמדרׁש45ה ּמדרׁש ּבבית הּמתנמנם וכל  .46, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

קרעים  קרעים נעׂשית ּתל ּבי ׁש47חכמתֹו "ּוקרעים , ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ; ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ
מי48נ ּומה" אפ ּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי  א ּלא ה ּמדרׁש, ּבבית מ ׂשיחין ואין  . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ה ּמדרׁש ּבבית  'רפּואה' לֹו אֹומרים אין  ׁשאר 49ׁשּנתעּטׁש, לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכנסּיֹות  ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה ה ּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת  .50ה ּדברים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ

ä ÷øt¤¤ יב  34שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

ּוביראתֹו‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה ׁשאדם ר ּבֹו1ּכׁשם ּבכבֹוד ח ּיב הּוא ּכ - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
מאביו יתר  ורּבֹו, ׁשּלּמדֹו2ויראתֹו. ורּבֹו הּזה, העֹולם לח ּיי הביא ֹו ׁשאביו ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבא. העֹולם לח ּיי הביא ֹו ְְֱִֵַַָָָָָחכמה,

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ז ÔÈÚ· ‡Ï‡ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡ למה כאן שכתב מה בין החילוק
בספרו  ז''ל מהרי''ק כתב וכו'. אחר מענין הרב את שואלין ואין למעלה שכתב
לא  לרשות מרשות הוצאה בדין עסוק אם שבת בדיני עסוק דאפילו ר''ל דכאן
אחר  מענין כתב שלמעלה לישניה דייק והכי שנשברה חבית דין לו ישאל
זולת  אחר מענין לומר שרוצה דמשמע
בהחלט  זולתו אין כאן אבל בהחלט זה

אחר: מענין כאן כתב לא ולזה
ÂÎÂ'.ט ˘ËÚ˙˘ ÈÓ ÂÏÈÙ‡ בברכות

ת''ר  אמרו נ''ג) (דף דברים אלו פ' סוף
אור  והביאו המדרש בבית יושבים היו
ואחד  אחד כל אומרים ב''ש לפניהם
מברך  אחד אומרים וב''ה לעצמו מברך
שמאי  דבית טעמא התם ומפרש לכולם
שם  ואמרו המדרש בית ביטול משום
היו  לא ר''ג בית של הכי נמי תניא
מפני  המדרש בבית מרפא אומרים
דהאי  משמע ולכאורה מדרש בית ביטול
הכי  הלכתא ולית כב''ש אתי כותיה תניא
הביאו  שלא אלפס רב מדברי משמע וכן
רבינו  לדברי אבל הכי. נמי תניא להך
כב''ה  הלכתא דודאי דאע''ג לי נראה
דהלכתא  לכלן מברך אחד דאומרים
פליג  לא הכי אפילו מקום בכל כב''ה
דמרפא  מודו דב''ה דאפשר דר''ג עליה
ביהמ''ד  ביטול משום אומר אין ואסותא
משום  מצוה דאיכא משום הכא אבל
חיישינן  לא מלך הדרת עם דברוב
בגמרא  שאמרו ומה ביהמ''ד. לביטול

דחיישי  ר''ל הכי נמי בית תניא לביטול נן
תימא  דלא משום האי כי פורתא המדרש
הכי  משום הוי לא טעמייהו דודאי
ולהכי  חיישינן לא המדרש בית דלבטול
דלבטול  אמר דר''ג הכי נמי תניא קאמר
דר''ג  לא אבל חיישינן האי כי תורה
לומר  סברא דאין הלל דבית עליה פליג
ודאי  אלא כב''ש ועביד ב''ה שביק דר''ג
שפסק  הטור לדברי צ''ל וכן כדכתיבנא
וכדברי  הכי נמי תניא כהך ת''ת בהלכות
בסימן  כב''ה פסק א''ח ובטור רבינו

רצ''ח:
‰ÂÂˆÓ Ì„‡˘ Ì˘Î ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ ÂÈ·‡ „Â·Î· אלו פרק סוף משנה
אביו  ואבידת אבידתו ל''ג) (דף מציאות
רבו  ואבידת אבידתו קודמת. אבידתו
רבו  ואבידת אביו אבידת קודמת. שלו
אביו  ואם כו' שאביו קודמת רבו של

כרבו כשם שקול בד''ה בכ''מ (עיין וכו'
דמדקאמר  ז''ל הרא''ש ודקדק שאדם).
לא  פדיה וגבי שקול אבידה השבת גבי
פדיון  דלענין משמע חכם אלא אמר
שיהא  בעינן לא סכנה דהוא נפשות
הנחת  גבי דא''כ להקשות ויש שקול.
בעינן  לא אמאי סכנה הוי דלא משאוי
ליה  הוי שקול דבעינן איתא דאי שקול
אבידה  השבת גבי משאוי הנחת לאתויי

מיימוניות  הגהות
[d] לאביי לחדודי ורבה טרפות אלו ופ' דמגילה ופ"ק עומדין אין פרק כדאמרינן

ע"כ: מכוין, קא
לאגדה]: נזקקין שהגיה כפרישה ודלא דסנהדרין פ"ז התוספתא מן [כ"נ *

עוז  מגדל
ע"ב): ג (דף דשבת פ"ק בריש והוא אחריתי. במסכת תשייליה לא מסכת בחדא רבי

.ÔÊ¯ÊÏ È„Î „Ú 'ÂÎ ÌÈ¯ÎÂÊ ÌÈ‡ Â‡ „Ú Ì‰ÈÙ· ‰˘ÂÚ˘ ÌÈ˘ÚÓ·Â 'ÂÎ ·¯Ï ˘È
דעל  מתניתין גמרא ע"ב) ל"ג (דף עומדין אין פרק דאמרינן בתלמוד רבות כהנה יש

ובכתובות  דעבד. גורס ויש דבעא הוא לאביי לחדודי ורבה מקומות ובכמה צפור קן

אמר  גרסינן לבעלה עושה שהאשה מלאכות דאלו מתניתין גמרא ס"א.) (דף אע"פ פ'

(דף  דופן יוצא ובפ' כו'. להניק אומרת היא חיננא בר הונא רב לן בדיק הונא רב

לחדד  אלא אמר לא ר"ע ואף אסיקנא אחד ויום שנים דשלש מתניתין גמרא מ"ה.)

וכהנה  מינך מר לה בעי דלאורתא בה עיין פוק כו' כתובה לה יש אתשנאנסה בה

בתלמוד: רבות

ÔÈ‡Â ‰ÓÂ „Ú ˘¯„Ó‰ ˙È·· ÌÈ˘È ÔÈ‡ ,‰˙ÚÓ „Ú „ÓÂÚÓ ÔÈÏ‡Â˘ ÔÈ‡
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈÁÈ˘Ó:(.כ"ג (דף ברכות מסכת

.·¯‰ ‡¯ÂÓÓ „Ú 'ÂÎÂ ·ÈÈÁ Ì„‡˘ Ì˘Î:(.ל"ג (דף מציאות אלו פרק סוף

היד  מקורות
ב.37 לג, ברכות עיין

עירובין  עיין א. יג, עירובין

כו' רבא לן בדיק א: .נא,

ב 38 מג, חולין .עיין

א 39 צז, ב"מ .עיין

פ"ז,40 סנהדרין תוספתא

סנהדרין 41ה. תוספתא

ה. פט"ו,42פ"ז, במדב"ר

יא. בהעלותך תנחומא יז.

שם.43 תוספתא

פ"ז,44 סנהדרין תוספתא

ראה 45ה. א. כח, מגילה

א  כח, תדא"ר 46.סוכה

א 47.פי"ג  עא, .סנהדרין

כא 48 כג, ברכות 49.משלי

א  א.50.נג, כז, מגילה

‰ ˜¯Ù1.יב כ, יתרו

ג. יט, זהר 2קדושים עיין

כח, כריתות ראה א. צ, ח"ב

(במשנה). א



קנה  משנה  כסף

מחזי  מי גוונא כהאי א''ל בשמתא גברא ההוא להוי אמר אשגח לא קלא
כבוד  חולקין אין השם חילול שיש מקום כל וכו' חכמה אין א''ל כאפקירותא
רמא  יודע היה שלא מפני כן שעשה חשב בראשונה עניינים שני היו וכאן לרב.
מפני  או באיסורו ידע שלא מפני שכתב וזהו רשעו מפני נדהו כך ואחר קלא ביה

רשעו:
‰‡¯Â‰Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎÂ „
ÌÈÏÏÁ ÌÈ·¯ ÈÎ ¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ 'ÂÎÂ
.'ÂÎÂ ÚÈ‚‰˘ ÌÎÁ ÔÎÂ 'ÂÎÂ ‰ÏÈÙ‰
כי  אבא ר' אמר כ''ב) (דף דע''ז פ''ק
הגיע  שלא תלמיד זה חללים רבים
דעדיין  כנפל דהוי כלומר ומורה להוראה
שהגיע  זה הרוגיה כל ועצומים נגמר לא
מלשון  דהוי כלומר מורה ואינו להורות

המתעצמים ועוצ  קאמר והכי עיניו ם
דורם: אנשי הורגים מלהורות ומחרישים

Ú„Â ועד מימרא האי על אמרינן דבגמרא
אורי  רבא והא שנין ארבעין עד כמה
ראוי  הוי כמה ועד ופירש''י בשוין,
והא  משנולד שנין ארבעין עד להוראה
ארבעים  אלא היו לא ימיו וכל אורי רבא
גדול  בעירו כשאין בשוין התם שנה,
רשאי  ת''ח שאין וש''מ הר''ן וכתב ממנו.
אם  ממנו גדול בעיר שיש זמן כל להורות
אין  אם אבל שנה לארבעים הגיע לא
אע''פ  דאורי כרבא מורה ממנו גדול בעיר
מהרמב''ם  ותמהני לארבעים. הגיע שלא
ולא  ת''ת מהלכות בפ''ה לזו שכתבה
שוין  ובין מהם לפחות ארבעים בין חלק
הרי''ף  על לתמוה יש וכן ממנו. גדול ליש
התם  אורי רבא והא בהלכות כתב שלא
ועד  כתב שהרי''ף כלומר עכ''ל. בשוין
דפריך  הא והשמיט שנין ארבעין עד כמה
לא  ורבינו בשוין התם ושני אורי רבא והא
תמה. שניהם ועל אותו ולא זה לא כתב
והרי''ף  שרבינו לומר יש זה וליישב
קאי  להוראה אהגיע כמה דעד  מפרשים
מלהורות  עצמו לעכב רשאי כמה עד
ומשם  לעכב רשאי ארבעים דעד וקאמר
אורי  רבא והא ופריך רשאי אינו ואילך
לנהוג  ליה הוה מלהורות עצמו לעכב רשאי שהיה איתא ואם שנה ארבעים קודם
אבל  בשוין ושני לעכב רשאי שהוא זמן כל מלהורות ידו ולמשוך חסידות מנהג
והרי''ף  מלהורות. עצמו לעכב רשאי היה לא ולפיכך ממנו גדול שם היה לא רבא
מלהורות  עצמו לעכב רשאי הוא זמן דאותו לומר שנין ארבעין עד כמה עד כתב
משום  בשוין ליה ואוקימנא דאורי דרבא הא לכתוב חש ולא מכאן יותר ולא
הללו  ובדורות רשאי שהוא זמן כל להתעכב לו שראוי דקאמר הוא חסידות דבמדת
ממנו  גדול שאין שכל ללמדנו הוצרך לא זה ומטעם  חסידות מדת כך כל שכיח לא
אין  הללו דבדורות מלהורות עצמו לעכב רשאי אינו שנה לארבעים הגיע לא אפילו
כמו  זמן קודם להורות הקופצים רבו שבדורו מפני ורבינו כך. על להזהיר צורך
משהגיע  מלהורות עצמו לעכב רשאי כמה עד לכתוב הוצרך לא תגר עליהם שקרא
יתעכבו  שלא שכן כל להוראה שיגיעו קודם להורות יקדימו שלא דהלואי להוראה
זמנן  קודם להורות הקופצים שרבו דורו דבזמן משום נמי אי שיגיעו. אחר מלהורות
הגיע  שלא מי יקדימנו פן מלהורות כלל עצמו לעכב רשאי אינו להוראה שהגיע מי

להוראה:
ÂÓ˘· Â·¯Ï ˙Â¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â דמי .‰ היכי ק''ט) (סנהדרין חלק פ'

גיחזי  נענש מה מפני יוחנן ר' דאמר בשמו לרבו הקורא זה נחמן רב אמר אפיקורוס
אדוני  יהושע דקאמר מסייעו ומקרא פלוני ורבי מרי אומר ואינו פלוני שאומר בשמו רש''י וכתב אלישע. החיה אשר בנה וזה האשה זאת שנאמר בשמו לרבו שקרא מפני

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּולהֹור ֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ְְִֵֵֵֶַָָֹֻולא
אּלא  ׁשהּגיע ּבּתֹורה, ּתלמיד  היה ּכן אם  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

להֹוראה,„..20להֹוראה  ה ּגיע ׁשּלא ּתלמיד  וכל ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
ר ּוח  וגס רׁשע  ׁשֹוטה, זה הרי - ועליו21ּומֹורה  ; ְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

ה ּפילה"22נאמר  חללים ר ּבים "ּכי חכם 23: וכן  . ְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָ
מֹורה  ואינֹו להֹוראה, מֹונע 24ׁשהּגיע  זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

העורים 25ּתֹורה  לפני מכ ׁשֹול ֹות ונ ֹותן ועליו26, ; ְְְְְִִִִֵֵָָָָ
הרגיה" ּכל "ועצמים .27נאמר: ֱֲֲִֶֶַַָָֻֻ

ּכרא ּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא הּקט ּנים הּתלמידים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹאּלּו
אנׁשי ּובין  הארץ עּמי ּבפני  להתּגּדל מבּקׁשין  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהם
ּולהֹור ֹות  לד ּון ּבראׁש וי ֹוׁשבין  וק ֹופצין ְְְְְִִִָָָֹעירם,

הּמחלקת  את הּמר ּבין הן - והם 28ּביׂשראל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכ ּבין  העֹולם , את  ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמחריבין

צבא ֹות  ה ' ּכרם  ׁשלמה 29והמח ּבלים אמר ועליהן . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
קטּנים, ׁשעלים - ׁשּועלים לנ ּו "אחז ּו ְְְֱִִִֶַָָָָָֻּבחכמתֹו:

ּכרמים" לתלמיד [f]‰..30מח ּבלים ל ֹו ואסּור  ְְְְְְִִִַַָָ
יז ּכיר  ולא  ּבפניו. ׁשּלא ואפּלּו ּבׁשמֹו, לר ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹלקר ֹות 
ּכׁשם  ׁשּׁשמם  לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשמֹו

ּכד  אביורּבֹו, ּבׁשם ׁשע ֹוׂשה יׁשּנה 31ר א ּלא ; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מֹותם 32ׁשמן לאחר  אפ ּלּו הּׁשם 33, ׁשּיהיה והּוא  - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשה ּוא ידע הּׁשֹומע  ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּפלאי ,

משנה  לחם

שלש  רחוק והיה בפניו הלכה שהורה אליעזר דר' תלמיד מההוא מיתה חייב אינו
דסנהדרין  דפ''ק ברייתא ליה תקשי לרבא מקשה מאי מיתה ונתחייב פרסאות
דאותו  למימר וליכא פרסאות שלש רחוק היה א''כ אלא יורה אל תלמיד דקאמר
לישנא  דהא להורות עצמו שקבע היה מיתה שנתחייב אליעזר ר' של תלמיד

שהורה  דקאמר הכי משמע לא דברייתא
אחד  דין דבשביל משמע בפניו הלכה
ולפירוש  מיתה נתחייב באקראי שהורה
איירי  ברייתא דההיא ניחא התוס'
למימר  מצי דהוה וי''ל חבר. בתלמיד
בכמה  התוס' שתירצו כמו ולטעמיך

ÂÎÂ'.מקומות: Î''‡ ‡Ï‡ בפרק שם
שעה  באותה ה') (דף דסנהדרין קמא
רשות  נטל אא''כ יורה אל שתלמיד גזרו

וכו':
ÂÎÂ'.ד ÌÈÏÏÁ ÌÈ·¯ 'ÂÎ ¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ

ובסוטה  י''ט) (דף דע''ז בפ''ק מימרא
ועד  אמרו ושם כ''ב) (דף נוטל היה פרק
הורה  רבא והא איני שנין ארבעין עד כמה
איך  מרבינו ז''ל הר''ן ותמה ע''כ. בשוין,
וכן  סנהדרין בהלכות ולא כאן הביאו לא
שנין  ארבעין עד וכמה שהביא מהרי''ף
ומהרי''ק  וכו'. אורי רבא והא הביא ולא
דעתם  לפי הגמרא דברי פירש ז''ל
מה  כפי הקושיא מידי ולצאת  בדוחק,
דוחק  הוא שעדיין נראה מדבריו שנראה
נראה  ולי ורבינו. הרי''ף בדברי עצמו
דאמרו  דמאי דס''ל רבינו לדעת לתרץ
הקפידה  אין שנין ארבעין עד בגמרא
שם  שכתבו וכמו בחכמה אלא בזמן
ארבעים  שילמוד דצריך בסוטה התוס'

משו  איניש שנה קא לא רבא דאמר הא ם
וס''ל  שנין ארבעין עד דרביה אדעתא
היו  שלא קדמון בזמן דוקא דהיינו לרבינו
ספרים  מפי ולא סופרים מפי אלא לומדים
ממשה  הדבר שלמד ממה שנראה וכמו
עתה  אבל פה על הגבורה מפי שלמד
ספרים  מפי לומדים ואנו בכתב שהתורה
תלה  לא לזה האי כולי בעינן דלא ודאי
גדול  חכם שיהיה אלא בכך הדבר רבינו

שמעתי  זה וכעין ליה. סגי ובהכי מהדיין התנאי סנהדרין בהלכות כתב וכבר לבד
מפני  רבו בפני הלכה מורה ליכא הזה שבזמן אחד חכם בשם שכתב אחד בשם
מכל  רבינו דעת ליישב נ''ל זה המלמדים. הם והספרים ספרים מפי לומדין שאנו

ז''ל: הרי''ף דעת ליישב צ''ע מקום
ÂÎÂ'.ה ÂÓ˘· Â·¯Ï ˙Â¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â והוא בפניו שלא ואפילו

השם רבינו שיהיה כתב פ''ו ריש ממרים בהלכות פלוני. שהוא ידע השומע שכל
נזהר  שאין לי יראה שמם. את משנה אחרים כשם רבו שם או אביו שם היה
את  בהם שקורין השמות אבל בו דשין הכל שאין פלא שהוא בשם אלא בכך
בהם  קורא זמן ובכל לשון בכל בהם וכיוצא משה ויעקב יצחק אברהם כגון העם
שלא  לאחרים קורא פלא שאינו דבשם משם משמע ע''כ. בפניו שלא לאחרים
בהיפך  נראה וכאן בפניו שלא בין בפניו בין אסור שהוא ודאי לרבו אבל בפניו
מותר  פלא אינו דאם משמע וכו' השם שיהא והוא וכו' לתלמיד לו ואסור שכתב
השם  שיהא והוא רבינו כאן שכתב דמה ליישב ונ''ל בפניו. ואפילו בשמו לקרותו
אע''פ  פלא כאן כתב לא הכי ומשום פלא השם שיהא בכאן לומר כונתו אין וכו'
אבל  כתבו. כך בו שהבין מפני אולי הרמב''ם בנוסחות הביאו הטורים שבעל

מיימוניות  הגהות
יתיר  אל בכורות יתיר לבבל ירד אחותי בן לרבי חייא ר' ליה אמר לבבל רב אתי
רב  שרא גוונא כהאי ואמרי אינשי ידעי דלא מומי ושרי במומי פקיע רב עד כו'
דגרגישתא  קורטא פלי חנינא ר' היד כל בשילהי וכן עובר מום למישרא ואתו
לא  כ"ע דחכים הוא חנינא ר' דאם יוסי בר' ישמעאל ר' עליה לייט בה ובדיק
בר  מרי רב טעמא מאי רחל בר מרי דרב חיותא וכלאי בכורות בריש וכן חכימי
ואזיל  אחריני איניש ליה וחזי ידעי לא עלמא כולי גמור קנין לאקנויי ידע רחל

ע"כ: תקלה, לידי ואתא ועבד
[f]:רפ"א ממרים בהלכות עיין

אותו  קורין הסמיכה ואחר אביו בשם לחכם אדם בני קורין הסמיכה [קודם *
אע"פ רבך אמר כך לרבו לומר לתלמיד הותר אם [ענין ג')]. (תענית שהיה בשמו

ל"א)]: (ר"ה רבו של רבו

עוז  מגדל
.Ì˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ „Ú „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â:(ל"ב ל"א (דף דקדושין ופ"ק ק) (דף חלק פרק סנהדרין

היד  מקורות
א 20 כב, סוטה ב. יט, .ע"ז

מ"ז 21 פ"ד ע"ז 22.אבות

א. כב, סוטה ב. יט,

כו 23 ז, סוטה 24.משלי

א. צא,25כב, סנהדרין עיין

יד.26ב. יט, קדושים ע"פ

לציון  רמז א: ה, מו"ק ועיין

מלפני  כו' מנין מה"ת קברות

מכשול. תתן לא עור

שם 27 מז,28.משלי סוטה

בישראל  מחלוקת רבו .ב:

שו"ת 29 ועיין שם. סוטה

תשובה  שערי הגאונים

טו 30סקפ"ז. ב, .שה"ש

ובפרש"י 31 א ק, סנהדרין

תשובת 32שם. עיין

האי  ורב שרירא רב הגאונים

אביי  ערך בערוך (הובא

יד, הוריות הרא"ש ובתוס'

נחמני  שמי' דהוה וכיון א):

וכו'. דרבה אבוהי בשם

ב:33 לא, קידושין עיין

הוה  כי אשי רב בר דמר

אמר  איהו בפירקא דריש

(עבוה"מ). כו' מרי אבא

משנה קנד  כסף

מפליג  דמדלא לי משמע ובמשא רע, אין מעט אביו דעת על יעבור אם אף
אבידת  ולא גוף אבידת שם שאין דכיון קודם רבו שקול אביו דאפילו תלמודא
יותר  רבו בכבוד הוא וחייב לחוד ככבוד ליה הוה מעצבו לו להניח רק ממון
אין  אפילו מובהק שאינו רבו אבל מובהק ברבו הללו דינים וכל אביו. מכבוד

קודמת  אביו אבידת חכם תלמיד אביו
דלא  מכבודו אביו בכבוד חייב דיותר
שלא  כל הבא העולם לחיי הביאו מקרי

חכמתו: רוב ממנו ¯·Íלמד ‡¯ÂÓ
.'ÂÎÂ:אבות ÏÚבמסכת ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ

.'ÂÎÂ Â·¯:(ק''ט (סנהדרין חלק פרק
.Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡ בפ''ק ·

יורה  אל תלמיד תנא ה':) (דף דסנהדרין
תו  ותניא מרבו רשות נטל א''כ אלא
רבו  במקום הלכה יורה אל תלמיד התם
שלש  ממנו רחוק היה כן אם אלא
ואמרינן  ישראל, מחנה כנגד פרסאות
בפניו  ס''ג) ס''ב (דף הדר פ' בעירובין
אסור  בפניו שלא מיתה וחייב אסור
דרב  התם נמי ואמרינן מיתה חייב ואינו
רב  בשני דארגיז בחדתא אורי המנונא
ואתמר  אורי אתמר רבינא ואמר חסדא
הוא  רביה הונא דרב בשניה אורי לא
דתלמיד  חסדא רב בשני ואורי אורי דלא
דחדתא  לרבינו ומשמע הוה. דיליה חבר
מקומו  מפומבדיתא רחוק היה דארגיז
פרסאות  משלש יותר הונא רב של
רבו  בחיי להורות אסור הכי ואפילו
תוך  דכל הסוגיא מתוך התם נמי ומשמע
וחוץ  כבפניו חשיב פרסאות שלש
התוספות. כתבו וכן בפניו כשלא  לשלש
התלמיד  שאמרו מה עם זה ליישב וכדי
שלש  ממנו רחוק היה א''כ אלא יורה אל
לא  בין רשות נטל בין דמשמע פרסאות
אנו  שרי פרסאות לשלש חוץ רשות נטל
חוץ  דאפילו דמשמע דהא למימר צריכין
עצמו  בקובע היינו אסור פרסאות לשלש
אורי  לא דקאמר והיינו ולהורות ללמד

דחוץ  דמשמע והא ולהורות ללמד ראש שם להיות דמשמע דארגיז בחדתא
היינ  מותר פרסאות דפ''ק לשלש התוספות מדברי ומשמע בעלמא. באקראי ו

משמע  וכן אסור פרסאות שלש תוך מרבו רשות נטל דאפילו ה') (דף דסנהדרין
דאמור  מילתא הא אביי אז ואמר כדין שלא דהורה ונמצא יוסף רב לפני ובא לו והורה אחד דין ממנו שאל דאביי דאריסיה ס':) (כתובות אע''פ בפרק מדאמרינן
הוה  אנא דהא כהלכה להורות כלומר מילתא מסתייעא דלא משום אלא כאפקירותא דמחזי משום לאו רביה במקום איניש לישרי לא בכותחא ביעתא אפילו רבנן
היה  היאך כן לא דאם רשות שנטל ספק אין דין אותו שהורה וכיון רבו במקום היה שאביי משום נראה למימרא. מילתא לי אסתייעא לא ואפ''ה דין אותו גמירנא
אסיק  והשתא אפקירותא ליכא רשות ומשנטל אפקירותא משום טעמא הוי וכו' בכותחא ביעתא אפילו רבנן דאמור דהא אסיק ואפ''ה מיתה וחייב אסור הרי מורה
דברי  הם וכך אסור פרסאות שלש תוך דהיינו בפניו רשות נטל דאפילו אלמא אסור רשות בנטל אפילו כן ואם מילתא מיסתייעא דלא משום אלא טעמא הוי דלא

וכו': מקרה שנקרא בדבר להשיב מותר מיל עשר שנים רבו ובין בינו דביש בד''א הוא כך רבינו לשון ושיעור ג''כ. שם אפילו Î˙·התוס' רבינו דברי על הרמ''ך
וצ''ע, פרסאות שלש ממנו נתרחק אם שכן כל רבו בעיר רבו בחיי מדרש לקבוע לו שאסור לו מאין פרסאות שלש ממנו נתרחק אפילו להורות שאסור כדבריו יהיה
וכו': להוראה עצמו לקבוע אבל לשונו בסוף וכמ''ש הוראות להורות עצמו בשקובע דוקא היינו וכו' מדרש לקבוע לו שאסור רבינו שאמר שמה לי ונראה עכ''ל.

.¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓ ˘È¯Ù‰ÏÂ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ביה ‚ רמא אשי דרב קמיה רבינא יתיב הוה בשבתא בדקל פי' בצינתא חמרא קטר דהוה גברא ההוא ס''ג) (עירובין הדר פרק

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּׁשכינה  אחר  ּכמהרהר - ר ּבֹו ׁשּנאמר:11אחר  , ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָ
ּובמׁשה"' ּבאלהים  העם ה ּוא ·..12"וידּבר זה אי ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מדרׁש לֹו ׁשּקֹובע  זה  רּבֹו? על ויֹוׁשב 13חֹולק , ְְִֵֵֵֶֶַַַָ
ואף  קּים; ורּבֹו ר ּבֹו, ּבר ׁשּות ׁשּלא ּומל ּמד ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹוד ֹור ׁש

אחרת  ּבמדינה ׁשרּבֹו ּפי  לאדם 14על ואסּור . ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
לעֹולם  ר ּבֹו ּבפני הלכה15להֹורֹות הּמֹורה  וכל  ;[b] ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ר ּבֹו מיתה.16ּבפני  חּיב ר ּבֹו‚., ּובין ּבינ ֹו [c]היה ְִִֵֵֵַַַָָָָ
מּתר  - הלכה ּדבר אדם לֹו ו ׁשאל  מיל, ע ׂשר ְְְֲִֵַַָָָָָָָָֻׁשנים

רּבֹו,17לה ׁשיב  ּבפני אפ ּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲִִִִִִֵַַָָ
להֹור ֹות  ע ֹוׂשה 18מּתר אדם  ׁשראה ּכג ֹון  ּכיצד? . ְְֵֶֶַָָָָָֻ

מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מ ּפני האסּור ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדבר 
זה  'ּדבר ל ֹו: ול ֹומר  להפריׁשֹו, ל ֹו יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָרׁשע ֹו
לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף ר ּבֹו, ּבפני ואפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאסּור',
אין הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; ְִֵֵֵֶֶַַָָרּבֹו

לרב. ּכבֹוד ְִַָָחֹולקין 
אבל  נקרה; ׁשּנקרה ּבדבר  אמּורים? ּדברים  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָּבּמה 
ׁשֹואל  לכל ּולה ֹור ֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹלקּבע
- העֹולם ּבס ֹוף ורּבֹו הע ֹולם , ּבסֹוף הּוא  אפּלּו -ְְְֲִַָָָָ

[d]ּכן אם  א ּלא רּבֹו, ׁשּימּות  עד לה ֹור ֹות ל ֹו ְִֵֶֶַַָָָאסּור
ר ׁשּות  .19מר ּבֹו[e]נטל  ְֵַַָ

משנה  לחם

שם  כתב שכן שתיהן לפדות בכיס בדליכא דאיירי דהתם משום שפיר אתי חכם
כלם  את לפדות כדי בכיס היה ולא וכו' הרבה עניים לפנינו היו דלישנא ברישא
לאו  ואי ת''ח אביו שיהא בעינן הכי ומשום וכו' מהם אחד היה ואם קאי ועלה
קאמר  לא וע''כ עדיף תורה וכבוד לגמרי נאבד דהוא משום עדיף חכם הכי
קודם  רבו חכם אינו דכשאביו במתני'
קודם  אביו רבו אינו הא מינה דדייקת
לפדות  כשאפשר אלא חכם שהוא אע''פ
וכן  מתניתין איירי דבהכי שניהן את
רבו  דוקא ולהכי כאן שכתב במה רבינו
ואביו  חכם שהוא אע''פ אחר אבל קודם
דאפשר  לאביו קודם אינו חכם אינו
ודאי  אפשר בדלא אבל כן אחרי לפדותו
אבל  חכם שאינו לאביו קודם דהחכם
אפילו  לאחר קודם אז חכם כשאביו
אחר  גבי חכם אביו והוי אפשר בדלא
בענין  רבו שאינו הימנו גדול חכם שהוא
היכא  רבו גבי כמו לחד אלא אפשר דלא
חכם  בין דאין באופן לתרוייהו דאפשר
לי  נראה זה אחת. מעלה אלא לרבו
שכתב  שמה ואע''פ ז''ל דעתו ליישב
אצלי  נתיישב לא עדין עניים במתנות
מקום  מכל זה רבינו הוציא דמנין יפה
ליישב  כדי נכון לי נראה שכתבתי מה
שכתב  מה עם רבינו כאן שכתב מה

גזלה: ¯·Âבהלכות ÏÚ ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ
ÎÂ ˜ÏÂÁÎ.'Â על ק''ט) (דף חלק פ'

קרח: דעדת מתניתין
((ב-ג)) ÂÎÂ'ג Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡

.'ÂÎÂ ‰¯˜Ó ‰¯˜˘ ¯·„· ‡''„·
הקושיא  ליישב כדי זה חילוק כתב רבינו
ס''ג) (דף הדר בפרק התוספות שהקשו
חייב  ואין אסור בפניו שלא רבא אמר
ובפרק  פרסאות לשלש חוץ והיינו מיתה
אל  תלמיד אמרו ה') (דף דסנהדרין קמא
ממנו  רחוק א''כ אלא רבו בפני יורה
שרי. רחוק דאי משמע פרסאות שלש
הוא  רבא דקאמר דמאי תירץ ז''ל והוא
וכמו  בלבד להורות הוא דמותר דקאמר מאי אבל לשלש חוץ אסור וזה לקבוע
בפניו  שלא דאמר לרבא בגמרא כשהקשו א''כ וא''ת ז''ל. מהרי''ק זה כל שכתב

מיימוניות  הגהות
[b] כ הוראות הני דכל ר"י בשם רבינו מורי ומורה כתב לפניו מעשה שבא גון

שבדעתו  מה כל לומר יכול מי כדברי הלכה לו שואלים אם אבל כן לעשות
חידוש  שיש בדבר דדוקא ר"י בשם כתב עוד שבא. מעשה על  יורה שלא  ובלבד
איירי  גוונא האי בכי הספר שהזכיר תענית ומגילת בכותחא ביעא ואפילו בו
טועה  שאינו בעצמו יודע שהתלמיד בהני דאפילו לאשמועינן אלא נקטינהו ולא
לפגם  טעם נותן כגון דבר של מנהגו יודע שהשואל בדברים אבל להורות אסור
סכינא  דסר ורבינא שרי חידוש דבר בעיניו נראה אין לו דכשמתירים בו וכיוצא
סכין  להראות אמרו לא כדאמרינן המדינה שררת שנוטל הוא חידוש דבר בבבל
רואה  שאדם פסק שכל רבינו מורי הורה עוד חכם. של כבודו מפני אלא לחכם

גמור  תלמיד ואפילו רבו בימי אפילו להורות יכול הגאונים מספרי בספר בפירוש
מדעת  למילתא מילתא ידמה ולא ראיותיו על יסמוך ולא מלבו דבר יורה לא רק

עצמו:
[c] לשלש חוץ אפילו רשות נטל לא אם אבל מרבו רשות נטל אם דוקא פר"י

לעיל: כדפרישית אסור פרסאות
[d] דאתריה ואע"ג הונא דרב בשני דארגיז בחדתא אורי לא המנונא רב הדר פרק

בפומבדיתא: הוי הונא דרב
[e] שדומה התמוה להתיר לחכם אסור ה"נ חכם בפני להורות דאסור היכי וכי

הוה  כי דסנהדרין בפ"ק כדאמרינן הטמא את טיהר או האסור את שהתיר לרבים

עוז  מגדל
.˙¯Á‡ ‰È„Ó· „Ú Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡ ס"ב (דף עירובין מסכת הדר פרק ריש

ÈÓ˙‰.ע"ב): ·ÈÈÁ Â·¯ ÈÙ· ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÓ‰ ÏÎÂ אין ופרק (ס"ג.) הדר פ' ריש

ע"ב): ל"א (דף ‡ÂÒ¯.עומדין ‰Ê ¯·„ „Ú 'ÂÎ Â·¯ ÔÈ·Â ÂÈ· ‰È‰:הדר פרק

.·¯Ï „Ú Â·¯ ÈÙ· ÂÏÈÙ‡Â:מגלחין ואלו ופרק ס"ג.) (דף הדר ˘˜¯‰פרק ‡"„·

.‰¯˜Ó:הדר Â·¯Ó.פ' ˙Â˘¯ „Ú ÂÓˆÚ ÚÂ·˜Ï Ï·‡:(ע"ב ה (דף דסנהדרין פ"ק 

.‰È‚Â¯‰ ÏÎ „Ú Â·¯ ˙Ó˘ ÈÓ ÏÎ ‡ÏÂ(י"ט (דף דע"ז נוטל פ"ק היה פרק ובסוטה

כ"ב): (דף

היד  מקורות
ועיין 11 שם. סנהדרין

לא  יד, בשלח .מכילתא

ה.12 כא, עיין 13חקת

ב. כז, ברכות 14ברכות עיין

ב. ב.15כז, ס, כתובות

לא, ברכות א. סג, עירובין

ברכות 16ב. א. סג, עירובין

ב  ב 17.לא, ה, .סנהדרין

סג 18 א.עירובין ,

שם.19 סנהדרין



קנה  משנה  כסף

מחזי  מי גוונא כהאי א''ל בשמתא גברא ההוא להוי אמר אשגח לא קלא
כבוד  חולקין אין השם חילול שיש מקום כל וכו' חכמה אין א''ל כאפקירותא
רמא  יודע היה שלא מפני כן שעשה חשב בראשונה עניינים שני היו וכאן לרב.
מפני  או באיסורו ידע שלא מפני שכתב וזהו רשעו מפני נדהו כך ואחר קלא ביה

רשעו:
‰‡¯Â‰Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎÂ „
ÌÈÏÏÁ ÌÈ·¯ ÈÎ ¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ 'ÂÎÂ
.'ÂÎÂ ÚÈ‚‰˘ ÌÎÁ ÔÎÂ 'ÂÎÂ ‰ÏÈÙ‰
כי  אבא ר' אמר כ''ב) (דף דע''ז פ''ק
הגיע  שלא תלמיד זה חללים רבים
דעדיין  כנפל דהוי כלומר ומורה להוראה
שהגיע  זה הרוגיה כל ועצומים נגמר לא
מלשון  דהוי כלומר מורה ואינו להורות

המתעצמים ועוצ  קאמר והכי עיניו ם
דורם: אנשי הורגים מלהורות ומחרישים

Ú„Â ועד מימרא האי על אמרינן דבגמרא
אורי  רבא והא שנין ארבעין עד כמה
ראוי  הוי כמה ועד ופירש''י בשוין,
והא  משנולד שנין ארבעין עד להוראה
ארבעים  אלא היו לא ימיו וכל אורי רבא
גדול  בעירו כשאין בשוין התם שנה,
רשאי  ת''ח שאין וש''מ הר''ן וכתב ממנו.
אם  ממנו גדול בעיר שיש זמן כל להורות
אין  אם אבל שנה לארבעים הגיע לא
אע''פ  דאורי כרבא מורה ממנו גדול בעיר
מהרמב''ם  ותמהני לארבעים. הגיע שלא
ולא  ת''ת מהלכות בפ''ה לזו שכתבה
שוין  ובין מהם לפחות ארבעים בין חלק
הרי''ף  על לתמוה יש וכן ממנו. גדול ליש
התם  אורי רבא והא בהלכות כתב שלא
ועד  כתב שהרי''ף כלומר עכ''ל. בשוין
דפריך  הא והשמיט שנין ארבעין עד כמה
לא  ורבינו בשוין התם ושני אורי רבא והא
תמה. שניהם ועל אותו ולא זה לא כתב
והרי''ף  שרבינו לומר יש זה וליישב
קאי  להוראה אהגיע כמה דעד  מפרשים
מלהורות  עצמו לעכב רשאי כמה עד
ומשם  לעכב רשאי ארבעים דעד וקאמר
אורי  רבא והא ופריך רשאי אינו ואילך
לנהוג  ליה הוה מלהורות עצמו לעכב רשאי שהיה איתא ואם שנה ארבעים קודם
אבל  בשוין ושני לעכב רשאי שהוא זמן כל מלהורות ידו ולמשוך חסידות מנהג
והרי''ף  מלהורות. עצמו לעכב רשאי היה לא ולפיכך ממנו גדול שם היה לא רבא
מלהורות  עצמו לעכב רשאי הוא זמן דאותו לומר שנין ארבעין עד כמה עד כתב
משום  בשוין ליה ואוקימנא דאורי דרבא הא לכתוב חש ולא מכאן יותר ולא
הללו  ובדורות רשאי שהוא זמן כל להתעכב לו שראוי דקאמר הוא חסידות דבמדת
ממנו  גדול שאין שכל ללמדנו הוצרך לא זה ומטעם  חסידות מדת כך כל שכיח לא
אין  הללו דבדורות מלהורות עצמו לעכב רשאי אינו שנה לארבעים הגיע לא אפילו
כמו  זמן קודם להורות הקופצים רבו שבדורו מפני ורבינו כך. על להזהיר צורך
משהגיע  מלהורות עצמו לעכב רשאי כמה עד לכתוב הוצרך לא תגר עליהם שקרא
יתעכבו  שלא שכן כל להוראה שיגיעו קודם להורות יקדימו שלא דהלואי להוראה
זמנן  קודם להורות הקופצים שרבו דורו דבזמן משום נמי אי שיגיעו. אחר מלהורות
הגיע  שלא מי יקדימנו פן מלהורות כלל עצמו לעכב רשאי אינו להוראה שהגיע מי

להוראה:
ÂÓ˘· Â·¯Ï ˙Â¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â דמי .‰ היכי ק''ט) (סנהדרין חלק פ'

גיחזי  נענש מה מפני יוחנן ר' דאמר בשמו לרבו הקורא זה נחמן רב אמר אפיקורוס
אדוני  יהושע דקאמר מסייעו ומקרא פלוני ורבי מרי אומר ואינו פלוני שאומר בשמו רש''י וכתב אלישע. החיה אשר בנה וזה האשה זאת שנאמר בשמו לרבו שקרא מפני

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּולהֹור ֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ְְִֵֵֵֶַָָֹֻולא
אּלא  ׁשהּגיע ּבּתֹורה, ּתלמיד  היה ּכן אם  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

להֹוראה,„..20להֹוראה  ה ּגיע ׁשּלא ּתלמיד  וכל ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
ר ּוח  וגס רׁשע  ׁשֹוטה, זה הרי - ועליו21ּומֹורה  ; ְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

ה ּפילה"22נאמר  חללים ר ּבים "ּכי חכם 23: וכן  . ְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָ
מֹורה  ואינֹו להֹוראה, מֹונע 24ׁשהּגיע  זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

העורים 25ּתֹורה  לפני מכ ׁשֹול ֹות ונ ֹותן ועליו26, ; ְְְְְִִִִֵֵָָָָ
הרגיה" ּכל "ועצמים .27נאמר: ֱֲֲִֶֶַַָָֻֻ

ּכרא ּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא הּקט ּנים הּתלמידים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹאּלּו
אנׁשי ּובין  הארץ עּמי ּבפני  להתּגּדל מבּקׁשין  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהם
ּולהֹור ֹות  לד ּון ּבראׁש וי ֹוׁשבין  וק ֹופצין ְְְְְִִִָָָֹעירם,

הּמחלקת  את הּמר ּבין הן - והם 28ּביׂשראל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכ ּבין  העֹולם , את  ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמחריבין

צבא ֹות  ה ' ּכרם  ׁשלמה 29והמח ּבלים אמר ועליהן . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
קטּנים, ׁשעלים - ׁשּועלים לנ ּו "אחז ּו ְְְֱִִִֶַָָָָָֻּבחכמתֹו:

ּכרמים" לתלמיד [f]‰..30מח ּבלים ל ֹו ואסּור  ְְְְְְִִִַַָָ
יז ּכיר  ולא  ּבפניו. ׁשּלא ואפּלּו ּבׁשמֹו, לר ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹלקר ֹות 
ּכׁשם  ׁשּׁשמם  לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשמֹו

ּכד  אביורּבֹו, ּבׁשם ׁשע ֹוׂשה יׁשּנה 31ר א ּלא ; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מֹותם 32ׁשמן לאחר  אפ ּלּו הּׁשם 33, ׁשּיהיה והּוא  - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשה ּוא ידע הּׁשֹומע  ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּפלאי ,

משנה  לחם

שלש  רחוק והיה בפניו הלכה שהורה אליעזר דר' תלמיד מההוא מיתה חייב אינו
דסנהדרין  דפ''ק ברייתא ליה תקשי לרבא מקשה מאי מיתה ונתחייב פרסאות
דאותו  למימר וליכא פרסאות שלש רחוק היה א''כ אלא יורה אל תלמיד דקאמר
לישנא  דהא להורות עצמו שקבע היה מיתה שנתחייב אליעזר ר' של תלמיד

שהורה  דקאמר הכי משמע לא דברייתא
אחד  דין דבשביל משמע בפניו הלכה
ולפירוש  מיתה נתחייב באקראי שהורה
איירי  ברייתא דההיא ניחא התוס'
למימר  מצי דהוה וי''ל חבר. בתלמיד
בכמה  התוס' שתירצו כמו ולטעמיך

ÂÎÂ'.מקומות: Î''‡ ‡Ï‡ בפרק שם
שעה  באותה ה') (דף דסנהדרין קמא
רשות  נטל אא''כ יורה אל שתלמיד גזרו

וכו':
ÂÎÂ'.ד ÌÈÏÏÁ ÌÈ·¯ 'ÂÎ ¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ

ובסוטה  י''ט) (דף דע''ז בפ''ק מימרא
ועד  אמרו ושם כ''ב) (דף נוטל היה פרק
הורה  רבא והא איני שנין ארבעין עד כמה
איך  מרבינו ז''ל הר''ן ותמה ע''כ. בשוין,
וכן  סנהדרין בהלכות ולא כאן הביאו לא
שנין  ארבעין עד וכמה שהביא מהרי''ף
ומהרי''ק  וכו'. אורי רבא והא הביא ולא
דעתם  לפי הגמרא דברי פירש ז''ל
מה  כפי הקושיא מידי ולצאת  בדוחק,
דוחק  הוא שעדיין נראה מדבריו שנראה
נראה  ולי ורבינו. הרי''ף בדברי עצמו
דאמרו  דמאי דס''ל רבינו לדעת לתרץ
הקפידה  אין שנין ארבעין עד בגמרא
שם  שכתבו וכמו בחכמה אלא בזמן
ארבעים  שילמוד דצריך בסוטה התוס'

משו  איניש שנה קא לא רבא דאמר הא ם
וס''ל  שנין ארבעין עד דרביה אדעתא
היו  שלא קדמון בזמן דוקא דהיינו לרבינו
ספרים  מפי ולא סופרים מפי אלא לומדים
ממשה  הדבר שלמד ממה שנראה וכמו
עתה  אבל פה על הגבורה מפי שלמד
ספרים  מפי לומדים ואנו בכתב שהתורה
תלה  לא לזה האי כולי בעינן דלא ודאי
גדול  חכם שיהיה אלא בכך הדבר רבינו

שמעתי  זה וכעין ליה. סגי ובהכי מהדיין התנאי סנהדרין בהלכות כתב וכבר לבד
מפני  רבו בפני הלכה מורה ליכא הזה שבזמן אחד חכם בשם שכתב אחד בשם
מכל  רבינו דעת ליישב נ''ל זה המלמדים. הם והספרים ספרים מפי לומדין שאנו

ז''ל: הרי''ף דעת ליישב צ''ע מקום
ÂÎÂ'.ה ÂÓ˘· Â·¯Ï ˙Â¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â והוא בפניו שלא ואפילו

השם רבינו שיהיה כתב פ''ו ריש ממרים בהלכות פלוני. שהוא ידע השומע שכל
נזהר  שאין לי יראה שמם. את משנה אחרים כשם רבו שם או אביו שם היה
את  בהם שקורין השמות אבל בו דשין הכל שאין פלא שהוא בשם אלא בכך
בהם  קורא זמן ובכל לשון בכל בהם וכיוצא משה ויעקב יצחק אברהם כגון העם
שלא  לאחרים קורא פלא שאינו דבשם משם משמע ע''כ. בפניו שלא לאחרים
בהיפך  נראה וכאן בפניו שלא בין בפניו בין אסור שהוא ודאי לרבו אבל בפניו
מותר  פלא אינו דאם משמע וכו' השם שיהא והוא וכו' לתלמיד לו ואסור שכתב
השם  שיהא והוא רבינו כאן שכתב דמה ליישב ונ''ל בפניו. ואפילו בשמו לקרותו
אע''פ  פלא כאן כתב לא הכי ומשום פלא השם שיהא בכאן לומר כונתו אין וכו'
אבל  כתבו. כך בו שהבין מפני אולי הרמב''ם בנוסחות הביאו הטורים שבעל

מיימוניות  הגהות
יתיר  אל בכורות יתיר לבבל ירד אחותי בן לרבי חייא ר' ליה אמר לבבל רב אתי
רב  שרא גוונא כהאי ואמרי אינשי ידעי דלא מומי ושרי במומי פקיע רב עד כו'
דגרגישתא  קורטא פלי חנינא ר' היד כל בשילהי וכן עובר מום למישרא ואתו
לא  כ"ע דחכים הוא חנינא ר' דאם יוסי בר' ישמעאל ר' עליה לייט בה ובדיק
בר  מרי רב טעמא מאי רחל בר מרי דרב חיותא וכלאי בכורות בריש וכן חכימי
ואזיל  אחריני איניש ליה וחזי ידעי לא עלמא כולי גמור קנין לאקנויי ידע רחל

ע"כ: תקלה, לידי ואתא ועבד
[f]:רפ"א ממרים בהלכות עיין

אותו  קורין הסמיכה ואחר אביו בשם לחכם אדם בני קורין הסמיכה [קודם *
אע"פ רבך אמר כך לרבו לומר לתלמיד הותר אם [ענין ג')]. (תענית שהיה בשמו

ל"א)]: (ר"ה רבו של רבו

עוז  מגדל
.Ì˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ „Ú „ÈÓÏ˙Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â:(ל"ב ל"א (דף דקדושין ופ"ק ק) (דף חלק פרק סנהדרין

היד  מקורות
א 20 כב, סוטה ב. יט, .ע"ז

מ"ז 21 פ"ד ע"ז 22.אבות

א. כב, סוטה ב. יט,

כו 23 ז, סוטה 24.משלי

א. צא,25כב, סנהדרין עיין

יד.26ב. יט, קדושים ע"פ

לציון  רמז א: ה, מו"ק ועיין

מלפני  כו' מנין מה"ת קברות

מכשול. תתן לא עור

שם 27 מז,28.משלי סוטה

בישראל  מחלוקת רבו .ב:

שו"ת 29 ועיין שם. סוטה

תשובה  שערי הגאונים

טו 30סקפ"ז. ב, .שה"ש

ובפרש"י 31 א ק, סנהדרין

תשובת 32שם. עיין

האי  ורב שרירא רב הגאונים

אביי  ערך בערוך (הובא

יד, הוריות הרא"ש ובתוס'

נחמני  שמי' דהוה וכיון א):

וכו'. דרבה אבוהי בשם

ב:33 לא, קידושין עיין

הוה  כי אשי רב בר דמר

אמר  איהו בפירקא דריש

(עבוה"מ). כו' מרי אבא

משנה קנד  כסף

מפליג  דמדלא לי משמע ובמשא רע, אין מעט אביו דעת על יעבור אם אף
אבידת  ולא גוף אבידת שם שאין דכיון קודם רבו שקול אביו דאפילו תלמודא
יותר  רבו בכבוד הוא וחייב לחוד ככבוד ליה הוה מעצבו לו להניח רק ממון
אין  אפילו מובהק שאינו רבו אבל מובהק ברבו הללו דינים וכל אביו. מכבוד

קודמת  אביו אבידת חכם תלמיד אביו
דלא  מכבודו אביו בכבוד חייב דיותר
שלא  כל הבא העולם לחיי הביאו מקרי

חכמתו: רוב ממנו ¯·Íלמד ‡¯ÂÓ
.'ÂÎÂ:אבות ÏÚבמסכת ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ

.'ÂÎÂ Â·¯:(ק''ט (סנהדרין חלק פרק
.Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡ בפ''ק ·

יורה  אל תלמיד תנא ה':) (דף דסנהדרין
תו  ותניא מרבו רשות נטל א''כ אלא
רבו  במקום הלכה יורה אל תלמיד התם
שלש  ממנו רחוק היה כן אם אלא
ואמרינן  ישראל, מחנה כנגד פרסאות
בפניו  ס''ג) ס''ב (דף הדר פ' בעירובין
אסור  בפניו שלא מיתה וחייב אסור
דרב  התם נמי ואמרינן מיתה חייב ואינו
רב  בשני דארגיז בחדתא אורי המנונא
ואתמר  אורי אתמר רבינא ואמר חסדא
הוא  רביה הונא דרב בשניה אורי לא
דתלמיד  חסדא רב בשני ואורי אורי דלא
דחדתא  לרבינו ומשמע הוה. דיליה חבר
מקומו  מפומבדיתא רחוק היה דארגיז
פרסאות  משלש יותר הונא רב של
רבו  בחיי להורות אסור הכי ואפילו
תוך  דכל הסוגיא מתוך התם נמי ומשמע
וחוץ  כבפניו חשיב פרסאות שלש
התוספות. כתבו וכן בפניו כשלא  לשלש
התלמיד  שאמרו מה עם זה ליישב וכדי
שלש  ממנו רחוק היה א''כ אלא יורה אל
לא  בין רשות נטל בין דמשמע פרסאות
אנו  שרי פרסאות לשלש חוץ רשות נטל
חוץ  דאפילו דמשמע דהא למימר צריכין
עצמו  בקובע היינו אסור פרסאות לשלש
אורי  לא דקאמר והיינו ולהורות ללמד

דחוץ  דמשמע והא ולהורות ללמד ראש שם להיות דמשמע דארגיז בחדתא
היינ  מותר פרסאות דפ''ק לשלש התוספות מדברי ומשמע בעלמא. באקראי ו

משמע  וכן אסור פרסאות שלש תוך מרבו רשות נטל דאפילו ה') (דף דסנהדרין
דאמור  מילתא הא אביי אז ואמר כדין שלא דהורה ונמצא יוסף רב לפני ובא לו והורה אחד דין ממנו שאל דאביי דאריסיה ס':) (כתובות אע''פ בפרק מדאמרינן
הוה  אנא דהא כהלכה להורות כלומר מילתא מסתייעא דלא משום אלא כאפקירותא דמחזי משום לאו רביה במקום איניש לישרי לא בכותחא ביעתא אפילו רבנן
היה  היאך כן לא דאם רשות שנטל ספק אין דין אותו שהורה וכיון רבו במקום היה שאביי משום נראה למימרא. מילתא לי אסתייעא לא ואפ''ה דין אותו גמירנא
אסיק  והשתא אפקירותא ליכא רשות ומשנטל אפקירותא משום טעמא הוי וכו' בכותחא ביעתא אפילו רבנן דאמור דהא אסיק ואפ''ה מיתה וחייב אסור הרי מורה
דברי  הם וכך אסור פרסאות שלש תוך דהיינו בפניו רשות נטל דאפילו אלמא אסור רשות בנטל אפילו כן ואם מילתא מיסתייעא דלא משום אלא טעמא הוי דלא

וכו': מקרה שנקרא בדבר להשיב מותר מיל עשר שנים רבו ובין בינו דביש בד''א הוא כך רבינו לשון ושיעור ג''כ. שם אפילו Î˙·התוס' רבינו דברי על הרמ''ך
וצ''ע, פרסאות שלש ממנו נתרחק אם שכן כל רבו בעיר רבו בחיי מדרש לקבוע לו שאסור לו מאין פרסאות שלש ממנו נתרחק אפילו להורות שאסור כדבריו יהיה
וכו': להוראה עצמו לקבוע אבל לשונו בסוף וכמ''ש הוראות להורות עצמו בשקובע דוקא היינו וכו' מדרש לקבוע לו שאסור רבינו שאמר שמה לי ונראה עכ''ל.

.¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓ ˘È¯Ù‰ÏÂ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ביה ‚ רמא אשי דרב קמיה רבינא יתיב הוה בשבתא בדקל פי' בצינתא חמרא קטר דהוה גברא ההוא ס''ג) (עירובין הדר פרק

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הּׁשכינה  אחר  ּכמהרהר - ר ּבֹו ׁשּנאמר:11אחר  , ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָ
ּובמׁשה"' ּבאלהים  העם ה ּוא ·..12"וידּבר זה אי ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מדרׁש לֹו ׁשּקֹובע  זה  רּבֹו? על ויֹוׁשב 13חֹולק , ְְִֵֵֵֶֶַַַָ
ואף  קּים; ורּבֹו ר ּבֹו, ּבר ׁשּות ׁשּלא ּומל ּמד ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹוד ֹור ׁש

אחרת  ּבמדינה ׁשרּבֹו ּפי  לאדם 14על ואסּור . ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
לעֹולם  ר ּבֹו ּבפני הלכה15להֹורֹות הּמֹורה  וכל  ;[b] ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ר ּבֹו מיתה.16ּבפני  חּיב ר ּבֹו‚., ּובין ּבינ ֹו [c]היה ְִִֵֵֵַַַָָָָ
מּתר  - הלכה ּדבר אדם לֹו ו ׁשאל  מיל, ע ׂשר ְְְֲִֵַַָָָָָָָָֻׁשנים

רּבֹו,17לה ׁשיב  ּבפני אפ ּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲִִִִִִֵַַָָ
להֹור ֹות  ע ֹוׂשה 18מּתר אדם  ׁשראה ּכג ֹון  ּכיצד? . ְְֵֶֶַָָָָָֻ

מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מ ּפני האסּור ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדבר 
זה  'ּדבר ל ֹו: ול ֹומר  להפריׁשֹו, ל ֹו יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָרׁשע ֹו
לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף ר ּבֹו, ּבפני ואפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאסּור',
אין הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; ְִֵֵֵֶֶַַָָרּבֹו

לרב. ּכבֹוד ְִַָָחֹולקין 
אבל  נקרה; ׁשּנקרה ּבדבר  אמּורים? ּדברים  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָּבּמה 
ׁשֹואל  לכל ּולה ֹור ֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹלקּבע
- העֹולם ּבס ֹוף ורּבֹו הע ֹולם , ּבסֹוף הּוא  אפּלּו -ְְְֲִַָָָָ

[d]ּכן אם  א ּלא רּבֹו, ׁשּימּות  עד לה ֹור ֹות ל ֹו ְִֵֶֶַַָָָאסּור
ר ׁשּות  .19מר ּבֹו[e]נטל  ְֵַַָ

משנה  לחם

שם  כתב שכן שתיהן לפדות בכיס בדליכא דאיירי דהתם משום שפיר אתי חכם
כלם  את לפדות כדי בכיס היה ולא וכו' הרבה עניים לפנינו היו דלישנא ברישא
לאו  ואי ת''ח אביו שיהא בעינן הכי ומשום וכו' מהם אחד היה ואם קאי ועלה
קאמר  לא וע''כ עדיף תורה וכבוד לגמרי נאבד דהוא משום עדיף חכם הכי
קודם  רבו חכם אינו דכשאביו במתני'
קודם  אביו רבו אינו הא מינה דדייקת
לפדות  כשאפשר אלא חכם שהוא אע''פ
וכן  מתניתין איירי דבהכי שניהן את
רבו  דוקא ולהכי כאן שכתב במה רבינו
ואביו  חכם שהוא אע''פ אחר אבל קודם
דאפשר  לאביו קודם אינו חכם אינו
ודאי  אפשר בדלא אבל כן אחרי לפדותו
אבל  חכם שאינו לאביו קודם דהחכם
אפילו  לאחר קודם אז חכם כשאביו
אחר  גבי חכם אביו והוי אפשר בדלא
בענין  רבו שאינו הימנו גדול חכם שהוא
היכא  רבו גבי כמו לחד אלא אפשר דלא
חכם  בין דאין באופן לתרוייהו דאפשר
לי  נראה זה אחת. מעלה אלא לרבו
שכתב  שמה ואע''פ ז''ל דעתו ליישב
אצלי  נתיישב לא עדין עניים במתנות
מקום  מכל זה רבינו הוציא דמנין יפה
ליישב  כדי נכון לי נראה שכתבתי מה
שכתב  מה עם רבינו כאן שכתב מה

גזלה: ¯·Âבהלכות ÏÚ ˜ÏÂÁ‰ ÏÎ
ÎÂ ˜ÏÂÁÎ.'Â על ק''ט) (דף חלק פ'

קרח: דעדת מתניתין
((ב-ג)) ÂÎÂ'ג Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡

.'ÂÎÂ ‰¯˜Ó ‰¯˜˘ ¯·„· ‡''„·
הקושיא  ליישב כדי זה חילוק כתב רבינו
ס''ג) (דף הדר בפרק התוספות שהקשו
חייב  ואין אסור בפניו שלא רבא אמר
ובפרק  פרסאות לשלש חוץ והיינו מיתה
אל  תלמיד אמרו ה') (דף דסנהדרין קמא
ממנו  רחוק א''כ אלא רבו בפני יורה
שרי. רחוק דאי משמע פרסאות שלש
הוא  רבא דקאמר דמאי תירץ ז''ל והוא
וכמו  בלבד להורות הוא דמותר דקאמר מאי אבל לשלש חוץ אסור וזה לקבוע
בפניו  שלא דאמר לרבא בגמרא כשהקשו א''כ וא''ת ז''ל. מהרי''ק זה כל שכתב

מיימוניות  הגהות
[b] כ הוראות הני דכל ר"י בשם רבינו מורי ומורה כתב לפניו מעשה שבא גון

שבדעתו  מה כל לומר יכול מי כדברי הלכה לו שואלים אם אבל כן לעשות
חידוש  שיש בדבר דדוקא ר"י בשם כתב עוד שבא. מעשה על  יורה שלא  ובלבד
איירי  גוונא האי בכי הספר שהזכיר תענית ומגילת בכותחא ביעא ואפילו בו
טועה  שאינו בעצמו יודע שהתלמיד בהני דאפילו לאשמועינן אלא נקטינהו ולא
לפגם  טעם נותן כגון דבר של מנהגו יודע שהשואל בדברים אבל להורות אסור
סכינא  דסר ורבינא שרי חידוש דבר בעיניו נראה אין לו דכשמתירים בו וכיוצא
סכין  להראות אמרו לא כדאמרינן המדינה שררת שנוטל הוא חידוש דבר בבבל
רואה  שאדם פסק שכל רבינו מורי הורה עוד חכם. של כבודו מפני אלא לחכם

גמור  תלמיד ואפילו רבו בימי אפילו להורות יכול הגאונים מספרי בספר בפירוש
מדעת  למילתא מילתא ידמה ולא ראיותיו על יסמוך ולא מלבו דבר יורה לא רק

עצמו:
[c] לשלש חוץ אפילו רשות נטל לא אם אבל מרבו רשות נטל אם דוקא פר"י

לעיל: כדפרישית אסור פרסאות
[d] דאתריה ואע"ג הונא דרב בשני דארגיז בחדתא אורי לא המנונא רב הדר פרק

בפומבדיתא: הוי הונא דרב
[e] שדומה התמוה להתיר לחכם אסור ה"נ חכם בפני להורות דאסור היכי וכי

הוה  כי דסנהדרין בפ"ק כדאמרינן הטמא את טיהר או האסור את שהתיר לרבים

עוז  מגדל
.˙¯Á‡ ‰È„Ó· „Ú Â·¯ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â‰ÊÈ‡ ס"ב (דף עירובין מסכת הדר פרק ריש

ÈÓ˙‰.ע"ב): ·ÈÈÁ Â·¯ ÈÙ· ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÓ‰ ÏÎÂ אין ופרק (ס"ג.) הדר פ' ריש

ע"ב): ל"א (דף ‡ÂÒ¯.עומדין ‰Ê ¯·„ „Ú 'ÂÎ Â·¯ ÔÈ·Â ÂÈ· ‰È‰:הדר פרק

.·¯Ï „Ú Â·¯ ÈÙ· ÂÏÈÙ‡Â:מגלחין ואלו ופרק ס"ג.) (דף הדר ˘˜¯‰פרק ‡"„·

.‰¯˜Ó:הדר Â·¯Ó.פ' ˙Â˘¯ „Ú ÂÓˆÚ ÚÂ·˜Ï Ï·‡:(ע"ב ה (דף דסנהדרין פ"ק 

.‰È‚Â¯‰ ÏÎ „Ú Â·¯ ˙Ó˘ ÈÓ ÏÎ ‡ÏÂ(י"ט (דף דע"ז נוטל פ"ק היה פרק ובסוטה

כ"ב): (דף

היד  מקורות
ועיין 11 שם. סנהדרין

לא  יד, בשלח .מכילתא

ה.12 כא, עיין 13חקת

ב. כז, ברכות 14ברכות עיין

ב. ב.15כז, ס, כתובות

לא, ברכות א. סג, עירובין

ברכות 16ב. א. סג, עירובין

ב  ב 17.לא, ה, .סנהדרין

סג 18 א.עירובין ,

שם.19 סנהדרין



קנז  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ˙''„ ÏÚ ¯·ÂÚ Â·¯ ‰‡¯ Ë שהיה הרי ל''ב) (דף דקדושין פ''ק דתניא
כתוב  מקרא לו אומר אלא ד''ת על עברת אבא לו יאמר לא ד''ת על עובר אביו

הוא: שכן וכל לרבו רבינו משם ולמד כך. ˘ÚÂÓ‰בתורה ¯ÈÎÊÓ˘ ÔÓÊ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ ¯Ó‡È Ï‡Â .'ÂÎÂ פרק כ''ז:) (ברכות אליעזר דר' מימרא

ששמע  דשמועה ומשמע השחר תפלת
שלא  אע''פ סתם לאומרה רשאי מרבו
מה  דכל משום והטעם אומרה שם יזכיר
שמע  מרבו הסתם מן אומר שהוא
כ''ז): (סוכה הישן בפרק כדאיתא
ÂÈ‡Â 'ÂÎÂ Ú¯Â˜ Â·¯ ˙ÂÓÈ˘ÎÂ

.ÌÏÂÚÏ ‰Á‡Ó בסוף מדתניא טעמו
שאינן  קרעים אלו כ''ז) (דף קטן מועד
ועל  אמו ועל אביו על הקורע מתאחים
בית  אב ועל נשיא ועל תורה שלמדו רבו
שוים  שהם דכשם לרבינו ומשמע דין.
בשעור  שוים הם כך איחוי לענין
דאביו  קריעה ששיעור דכשם הקריעה
השנויים  באלו כך לבו שיגלה עד ואמו
לבו. את שיגלה עד קריעה שיעור עמהם
הקשה  האדם תורת בספר ז''ל והרמב''ן
מגלחין  אלו בפרק מדגרסינן רבינו על
אמר  אבא בר חייא רבי אמר כ''ב:) (דף
על  מבפנים כלם המתים כל על יוחנן ר'
רב  אמר מבחוץ קורע אמו ועל אביו
הושוו  לא מתיבי לנשיא וכן חסדא
מאי  בלבד לאיחוי אלא ולאמו לאביו
ונשיא  דין בית ואב רבו הושוו לא ופירש''י מנשיא. לבר לא לנשיא אפילו לאו
חומרי  כל בשאר נשיא ש''מ לאיחוי אלא ולאמו לאביו במתניתין דתניא הנך וכל
כשאר  אלא אינו תורה שלמדו רבו וכן המתים כל כשאר הוא הרי ואמו אביו
באביו  הוא מיוחד דבר הלב שגילוי ועוד מבחוץ. בקריעה ואפילו המתים כל
בגמ' אמרו והרי בירושלמי כדאיתא כבוד מצות ממנו שבטלה רמז ובאמו
פחותה  אחיזה ואין ויקרעם בבגדיו דוד ויחזק דכתיב קראה מאי טפח בקריעה
בטפח, ליה וסגי הרעות ושמועות ב''ד אב ועל נשיא על קרע דוד והא מטפח
לשנים  ויקרעם בבגדיו ויחזק באלישע מדכתיב בגמ' לן נפקא מתאחין דאינן דהא הוא מתאחה אינו בכלל לבו שיגלה דעד סובר שהוא י''ל רבינו דעת וליישב עכ''ל.
קרועים  שהם מינכר דבהכי קרע לבו שיגלה דעד למשמע איכא ומהתם לעולם שנים ועומדים שקרועים מלמד אלא שנים שהן יודע איני ויקרעם שנאמר ממשמע
שייך  טעמא ההוא כבוד מצות שבטלה מפני ובאמו באביו הלב שגילוי בירושלמי דקאמר והא לשנים. קרועים שהם מינכר הוה לא טפח אלא קרע לא דאי לשנים

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּדר היה ּכן  אם אּלא  הרב, ּבפני  לתלמיד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכבֹוד
ּכב ֹוד [k]רּבֹו ל ֹו ׁשהעבד 49לחלק  מלאכ ֹות  וכל . ְְְֶֶֶַַָָָָֹ

לר ּבֹו ע ֹוׂשה  ּתלמיד לרּבֹו, היה 50עֹוׂשה ואם ; ְְְְִִֶֶַַַָָ
ּתפּלין לֹו היה ולא אֹותֹו, מּכירין  ׁשאין  ,51ּבמקֹום ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

לֹו נ ֹועל אינֹו - ה ּוא ' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא ְְֵֵֶֶֶָָֹוח ׁש
ּתלמידֹו52מנעלֹו הּמֹונע וכל  חֹולצֹו. ואינֹו , ְְְְְִִֵֵַַַָָ

יראת  מּמּנּו ּופֹורק  חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּלׁשּמׁשֹו
ּכב ֹוד 53ׁשמים  מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל  ּתלמיד וכל  ; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

מּיׂשראל  ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם ראה Ë..54רּבֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
'ל ּמדּתנּו לֹו: א ֹומר  ּתֹורה, ּדברי על  ע ֹובר  רּבֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָאת

' וכ ּכ ּבפניו,55ר ּבנ ּו ׁשמ ּועה  ׁשּמזּכיר זמן  וכל . ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
רּבנ ּו' לּמד ּתנ ּו ּכ' לֹו: יאמר ]יח [.56א ֹומר  ואל ְְִֵֵַַַַָָֹ

אֹומרֹו ׁשם ׁשּיזּכיר עד  מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא  .57ּדבר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

משנה  לחם

כגון  רש''י ופירש ביומיה ואתי אזיל דלא הא ביומיה ואתי דאזיל הא ותירצו וכו'
כאן  לא בכך שחילק לרבינו מצאתי ולא ע''כ. עירוב, ע''י או התחום שבתוך עיר

בכ''מ): (ועיין למה ידעתי ולא יו''ט בהלכות ולא
ÂÎÂ'.ט Ú¯Â˜ Â·¯ ˙ÂÓÈ˘ÎÂ ואלו פרק מדגרסינן לרבינו ז''ל הרמב''ן הקשה

אבא  בר חייא ר' אמר כ''ב) (דף מגלחין
[קורע] כלם המתים כל על יוחנן ר' אמר
דלא  מברייתא שם והקשו וכו' מבפנים
איחוי  לענין אלא ולאמו לאביו הושוו
לאביו  הני כל הושוו דלא משמע בלבד
לא. הדברים שאר לכל אבל לאיחוי אלא
עוד  הלב. לגילוי אותו השוה היכי וא''כ
ואמרו  ויקרעם. שאמר מדוד הקשה
מטפח  פחות אחיזה אין זה על בגמרא
תירץ  לזה מיהו ונשיא. אב''ד על והיה
מה  הוא בעלמא דאסמכתא ז''ל מהרי''ק
ז''ל  מהרי''ק הקשה עוד שם. שאמרו
אבל  מהלכות בפ''ט רבינו כתב דאיך
שמגלין  עד עליו קורעים הכל שמת חכם
אתרץ  ואני זה. לו ומנין לבם את
ולקושית  מהברייתא הרמב''ן לקושית
שאמר  מה ז''ל דרבינו ז''ל מהרי''ק
הוא  לבן את שמגלין עד לחכם שקורעים
דגילוי  דטעמא בירושלמי שאמרו מפני
(את) ממנו שבטלה מפני הוא הלב
כן  גם שייך טעמא והך אביו. כיבוד
דחייב  בת''ח וכן בכבודו שחייב ברבו

ג''כ  חייב וא''כ תקום שיבה מפני וכן ת''ח לרבות תירא אלוקיך ה' דאת בכבודו
דברייתא  ר''ל איחוי לענין אלא הושוו לא בגמרא שאמרו ומה החכם, על לקרוע
ולא  וכו' ואב''ד ונשיא ורבו אביו מנו מתאחין שאינם קרעים אלו גבי כ''ו) (דף
לאיחוי  אלא הושוו לא לאביו הני כולהו הושוו דאם אמר הכי ומשום חכם מנו
אפילו  הלב גילוי לענין אבל הני כל נמי הכי לעולם מאחה אינו שאביו שכשם
בעלמא  נמי חכם דאפילו בהא לאביו הושוו לא מ''מ הלב לגלות חייב שבכלם

מיימוניות  הגהות
[k] ממה מתכבד הוא אם לתלמיד  כבוד חולק הרב אין אם אפילו נוחלין יש

לתלמיד  כבוד לו שחולקין שמחה רבינו פסק כבוד לתלמידו חולקין שאחרים
כבוד  חולקים כ"ג של כבודו שמשום נאמרין אלו פרק כדמשמע רבו במקום

ע"כ: לסגן,

עוז  מגדל
.ÂÈ·¯ Â˙„ÓÏ ÍÎ „Ú „·Ú‰˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÏÎÂ וכתבו צ"ו.) (דף ניזונית אלמנה פ'

ל"ב): (דף דקדושין פ"ק בהלכות ז"ל אלפס ÈÙÓר' ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ ¯Ó‡È ‡ÏÂ
.ÌÏÂÚÏ „Ú Â·¯:(.כ"ו (דף מגלחין אלו Ô‰ÈÏÚ.פ' „Ú 'ÂÎ ˜‰·ÂÓ Â·¯· ‡"„·
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משנה קנו  כסף

ÂÎÂ'.משה: Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡Â‰Â ˘''ÓÂ ששי בפ' כתב וכן רבינו סברת היא זו
היה  מארי אבא אומר אלא במותו ולא בחייו לא בשמו יקרא ולא ממרים מהלכות
אלא  בכך נזהר שאין לי יראה שמם, את משנה אחרים כשם רבו שם או אביו שם
כגון  העם את בהם שקוראין השמות אבל בו דשין הכל שאין פלא שהוא בשם

לשון  בכל וכיוצא ויעקב יצחק אברהם
בפניו  שלא לאחרים בהם קורא זמן ובכל
דדוקא  משמע דהתם קשה אבל עכ''ל.
אבל  פלא השם בשאין מותר לאחרים
שלא  ה''מ דמותר לאחרים וגם אסור להם
משמע  והכא לא בפניו אבל בפניו
שכן  וכל בפניהם שרי להם דאפילו
משמע  פלא וכשהשם וצ''ע. לאחרים
כתב  שהרי אסור בפניו שלא דאפילו התם
שלא  לאחרים קורא פלא השם שכשאין
שלא  אפילו פלא הוא שאם הא בפניו
שמו  יזכיר ולא כתב וכאן אסור בפניו
דצריך  מנ''ל תלמוד צריך גם בפניו

האחרים: שם ˘ÌÂÏלשנות Ô˙È ‡ÏÂ
.'ÂÎÂ Â·¯Ï ברכות) השחר תפלת פרק

אל  לעולם רב אמר יהודה רב אמר כ''ח)
רבו  אחורי ולא רבו כנגד לא אדם יתפלל
לרבו  שלום והמחזיר לרבו שלום והנותן
מישראל. שתסתלק לשכינה גורם
כאלו  ומראה רבו אצל רבו כנגד ופירש''י
הוא. יוהרא נמי רבו אחורי שוים. הם
עליך  שלום אדם כל כשאר לרבו שלום

רבי: עליך שלום ליה אמר ולא
.'ÂÎÂ ÂÈÏÈÙ˙ ıÂÏÁÈ ‡ÏÂ Â איתא הכי

יוחנן  ר' אמר ק''א:) (סנהדרין חלק בפרק
בפניו  תפיליו שחלץ היינו במלך יד וירם
מפני  אחר לצד ליפנות לו שהיה ופירש''י
וכתב  בפניו. שלא ולחלוץ מלכות אימת
הראש  מגלה שהוא מפני דטעמא עוד

המלך: לפני זלזול ÏÂ‡והוא ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.ıÁ¯ÓÏ Â·¯ ÌÚ ÒÎÈ'פ בפסחים

לא  תלמיד תנא נ''א) (דף שנהגו מקום
כלומר  לו צריך רבו ואם רבו עם ירחץ

הרב  להלן שכתב מה על שסמך לפי כאן לכתבו רבינו חשש ולא מותר לשמשו
בידו: הרשות וכו' כבודו על למחול שרצה ¯·Âהמובהק ÌÂ˜Ó· ·˘È ‡ÏÂ ˘''ÓÂ

.'ÂÎÂ דבריו את סותר ולא במקומו ישב לא מורא זהו אי ל''א) (דף דקידושין פ''ק
לעצה. זקנים בסוד שם לעמוד לאביו מיוחד במקום ישב לא כלומר מכריעו ולא
לומר  האחר כדברי יכריע לא הלכה בדבר חלוקים ואחר אביו היה אם מכריעו ולא

פלוני: דברי ÂÎÂ'.נראים ·˘È ‡ÏÂ שאין מכאן וישבו פה שבו ויאמר רות במדרש
רשות: הגדול לו שיתן עד לישב לקטן ÓÂ''˘רשות 'ÂÎÂ „ÂÓÚÈ ‡ÏÂ ˘''ÓÂ

.'ÂÎÂ ¯ËÙÈ˘ÎÂ:(נ''ג (דף לו הוציאו פרק ביומא פשוט
.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙÓ „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁÂ Ê:(ל''ב (דף דקידושין פ''ק ‡„Ìפשוט ·ÈÈÁ

.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙ ÏÈ·˜‰Ï התם ואמרינן יצחק דר' מימרא (כ''ז:) הישן פרק סוכה
ברגל  מבתיהם יוצאים שאין העצלנים את אני משבח אומר היה אליעזר שר'
ואמר  ברגל פניו להקביל בא אחד שהתלמיד ואמרו וביתך. אתה ושמחת דכתיב

ביומיה. ואתי אזיל דלא הא עירוב ידי על או התחום בתוך שהם כגון ביומיה ואתי דאזיל הא קשיא לא ותירצו יצחק דרבי מהא עליו והקשו עשה יפה שלא לו
חילק: ולא סתם יצחק לדר' כתב ולכך הכי ליה סבירא הוה ר''א דדוקא התם דמשמע משום זה כתב לא ורבינו

.'ÂÎÂ „ÈÓÏ˙Ï „Â·Î ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ Á:דקדושין פ''ק הרי''ף וכתבו קי''ט) (דף נוחלין יש פרק ˘ÌÈÓ.בבתרא ˙‡¯È ÂÓÓ ˜¯ÂÙÂ „Ú 'ÂÎÂ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÏÎÂ הכל
צ''ו): (דף נזונת אלמנה פרק ÂÎÂ'.בכתובות ÏÊÏÊÓ˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎÂ ישיבתו על והחולק וכו' רבו אחורי המתפלל אומר אליעזר ר' כ''ו:) (ברכות השחר תפלת פרק

מישראל: שתסתלק לשכינה גורם וכו' רבו של

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לר ּבֹו ׁשל ֹום,34ׁשל ֹום  לֹו יחזיר  ּכדר[g]אֹו ְְֲִֶֶַַָָ
ׁשֹוחה  אּלא  לזה ; זה  ּומחזירין הרעים ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנֹותנין

עלי,35לפניו 'ׁשל ֹום  וכב ֹוד: ּביראה  ל ֹו ואֹומר , ְְְְְִֵֶָָָָָָ
לֹו יחזיר ׁשל ֹום, רּבֹו לֹו נתן אם 'ׁשל ֹום 36ר ּבי '. : ֲִִִַַַַָָָ

ּומרי' ר ּבי ,37עלי..Âּבפני ּתפּליו  יחלץ לא וכן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ה ּמל38ר ּבֹו לפני  ּכיֹוׁשב יֹוׁשב  אּלא יסב , ולא ,39. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבצד  ולא ר ּבֹו, לאחר  ולא ר ּבֹו, לפני יתּפּלל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹֹֹולא
ּבצ ּדֹו40ר ּבֹו לה ּל ל ֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ;41, ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּכנגד  מכּון  יהיה ולא ר ּבֹו, לאחר  יתרחק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאּלא 
ית ּפּלל . ּכ ואחר  ר ּבֹו[h]אחֹוריו; עם י ּכנס ולא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
.42לּמרחץ  ְֶַָ

ולא  ּבפניו , ּדבריו יכריע ולא  ר ּבֹו. ּבמקֹום י ׁשב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹלא
ּדבריו את ׁשּיאמר 43יסּתר עד  לפניו, יׁשב ולא . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

'ׁשב' מּלפניו44ל ֹו: יעמד ולא ל ֹו:45; ׁשּיאמר עד  , ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹ
ּוכׁשּיּפטר  לעמד . רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹֹ'עמד',
לאחֹוריו, נר ּתע אּלא אח ֹוריו, ל ֹו יחזיר  לא ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמרּבֹו,

ּפניו ּכנגד  רּבֹו,Ê..46ּופניו  מּפני לעמד וח ּיב  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּמּנּו ׁשּיתּכּסה עד עיניו , מלא  מרחֹוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּיראּנּו

י ׁשב  ּכ ואחר ק ֹומת ֹו; יראה אדם 47ולא וחּיב  . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּברגל [i]להקּביל רּבֹו ּפני  חֹולקיןÁ..48את אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ

משנה  לחם

וכן  שם שכתב כמו לי יראה כאן אומר היה כך כונתו היתה דאם נראה לע''ד
לקרות  שאסור שכתב דמפני כך דהוא לי נראה כונתו אבל שם. שכתב הלשון
משל  דרך לקרות אסור היה הכל לו שקורין שם דבכל משמע הוה בשמו לרבו
כיון  כן לקרותו אסור דהוא משמע הוה רב או חכם העם כל לרבו קורים היו אם
שיאמר  צריך אלא כן לו קורין העם דכל
כן  הדבר דאין אמר לכך ומורי רבי לו
לו  העצמי בשם ר''ל בשמו שאמר דמה
יאמר  השם אותו שישמע אדם שכל
אבל  ויצחק אברהם כמו פלוני שהוא
כגון  העם לו שמתארים התואר בשם
שם  השם זה אין וכיוצא רבן או חכם
שהרבה  פלוני שהוא ידע השומע שכל
שם  זה ואין יש רבנים והרבה יש חכמים
כן  וגם התואר שם הוא אלא לו עצמי
התואר  בשם בפניו אפי' לקרותו מותר
שיהיה  והוא אמרו וזה העם. לו שקורין
ובהלכות  וכו'. ידע השומע שכל השם

ק  פלא שאינו דבשם דקאמר ורא ממרים
השם  דקורא משום הוא לו ולא לאחרים
בו: וכיוצא יצחק. אברהם כגון לו עצמו

.ÂÈ·‡ Ì˘· ‰˘ÂÚ˘ Í¯„Î אסור פי'
באביו  שהדין כמו בשמן לאחרים לקרות
בשמו: לאחרים לקרות שאסור כן גם

.ÌÓ˘ ‰˘È ‡Ï‡ אחרים שם ישנה פי'
רבו  ושל אביו של מותם לאחר אפילו
של  שמם את ישנה ירצה או הנזכרים.
הן  מותם לאחר אפילו הנזכר' ורבו אביו
פירוש  דלפי עיקר והראשון עצמם.
לקרות  שאסור כאן הזכיר ראשון
שכתב  כמו בפניו שלא בשמו לאחרים
מאי  לפי ומיהו ממרים. בהלכות
כגון  הרגיל בשם איירי דרבינו דפרישית
האחרון  כפירוש צ''ל וכו' יצחק אברהם

ÂÎÂ'.ודוק: Â·¯Ï ÌÂÏ˘ Ô˙È ‡ÏÂ
מפרש  כ''ח) (דף השחר תפלת בפרק
שלום  שיאמר צריך לרבו שלום דלהחזיר
בשלום  דאי והטעם ומורי רבי עליך
שלום  והנותן לה תני כבר הרי לרבו שלום והמחזיר למתני ליה סגי רבי עליך

ומורי: רבי שיאמר אחר תנאי. דצריך ודאי אלא לרבו
ÂÎÂ'.ו Â·¯ ÈÙ· ÂÈÏÈÙ˙ ıÂÏÁÈ ‡ÏÂ:ז''ל מהרי''ק כדברי חלק דפרק מההיא

.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙÏ ÏÏÙ˙È ‡ÏÂ האריך וכבר כ''ח). (דף השחר תפלת בפרק
נכונים: ודבריו ז''ל ÂÎÂ'.מהרי''ק Â·¯ ÌÂ˜Ó· ·˘È ‡ÏÂ דתניא ממה כן למד

איך  רבינו בסדר וק''ק חמור. שכבודו רבו שכן וכל אביו גבי דקדושין בפ''ק
לא  וקצתם פ''ו ממרים בהלכות אביו גבי שכתב הדברים מקצת כאן רבינו כתב
הדברים  מקצת כאן דסמך וכיון דאביו שכן מכל רבו על חייב בכלם דודאי כתב

בזה: חשש דאין י''ל מיהו השאר. על סמך לא למה
·¯‚Ï.ז Â·¯ ÈÙ ÏÈ·˜‰Ï Ì„‡ ·ÈÈÁÂ ברבי מעשה ת''ר כ''ו) (דף הישן פ'

רבו  פני להקביל אדם חייב יצחק ר' והאמר והקשו וכו' אלעאי א''ל וכו' אלעאי

מיימוניות  הגהות
[g] שיילין דלא נהיגין אמר בירושלמי כבעמוד. רש"י פירש וכן השחר תפלת

ממשה  משמע וכן ונחבאו נערים ראוני בנפשייהו דמקיימי דרבה בשלמא זעירא
בין  ולחלק לתרץ ויש לרבו שלום שנותן עבד יש כלום שאמר למרום כשעלה

ע"כ: לעבד, תלמיד
[h]:כ"א פרק ביאה איסורי בהלכות עיין

[i] מצי לא אי אבל ביומיה ואתי דאזיל לה מוקי הישן ובפרק אר"י קמא פרק
יוצאים  שאינם העצלנים את אני משבח אליעזר ר' קאמר עלה ביומיה ואתי אזיל
פניו  להקביל שבא אילעאי רבי לו אמר וכן בחגך ושמחת שנאמר ברגל מבתיהם
שבתוך  עיר כגון ביומיה ואתי דאזיל הא רש"י ופירש כו'. הרגל משובתי אינך

ע"כ: עירוב, ידי על או התחום

עוז  מגדל
.ÏÏÙ˙È Î"Á‡Â „Ú Â·¯Ï ÌÂÏ˘ Ô˙È ‡ÏÂ:(ע"ב כ"ז (דף ברכות ¯˘Â˙מסכת ÔÈÚ

.‰·È˘È‰ שאין מכאן אלכסנדרי ר' אמר וישבו פה שבו ויאמר רות דמדרש ז' פ'

רשות: הגדול לו שיתן עד לישב לקטן ‰ıÁ¯Ó.רשות ÔÈÚÂ שנהגו מקום פרק ריש

שלימה: ברייתא נ"א.) ·ÂÓÂ˜Ó.(דף ‰·È˘ÈÂ ÂÈ¯·„ [¯Â˙ÒÂ] (¯ÂÙÒÂ) בירושלמי

ע"ב): ל"א (דף דקדושין ופ"ק חלק ÂÈÙ.דפרק „‚Î „Ú Â·¯Ó ¯ËÙÈ˘ÎÂ ביומא

דקדושין: פ"ק בהלכות אלפס הר"י וכתבו נ"ג.) (דף לו הוציאו פרק

.·˘È „Ú „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁÂ:(.ל"ג (דף דקדושין ופ"ק נ"ג.) (דף לו הוציאו פ'

.„Â·Î „Ú „ÈÓÏ˙Ï „Â·Î ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡:(ע"ב קי"ט (דף נוחלין יש פרק

היד  מקורות
רש"י 34 וראה ב. כז, ברכות

שם. סופרים 35ותוס' מס'

בהעלותך  תנחומא ה. פי"ח,

א.36יא. ג, ברכות ראה

ברכות 37 וראה ב. עג, ב"ק

א  צח, סנהדרין .שם.

שמוש"ר 38 ב. קא, סנהדרין

תפילין): הל' ברא"ש (מובא

לתלמיד  אסור רבא אמר

רבי' קמי' תפילין למיחלץ

א 39.כו' קח, פסחים .עיין

(וכגי'40 א כז, ברכות

א 41הרי"ף). לז, .יומא

א 42 נא, .פסחים

טו.43 פ"ג, מגילה תוספתא

וראה  ב. לא, קידושין

ה"א. פ"א פאה ירושלמי

ה"ז  פ"א .קידושין

פ"א 44 כתובות ירושלמי

ח  פ"ז, רו"ר עיין 45.ה"א.

ע"ז  ורפ"ה. ספ"ד רבה ד"א

א  א.46.יט, נג, יומא

לב,47 קידושין א. נג, יומא

טז,48.ב  ר"ה ב. כז, סוכה

אזיל  בין חילק דלא [הא ב.

ואתי  אזיל ללא ביומי' ואתי

(עי' ב כז, כבסוכה ביומי'

י"ל  ולח"מ), הגמ"י כס"מ,

(כגי' שם ר"ה ע"פ] שהוא

במקום  הוא ואם הר"ח):

ברגל  להקבילו חייב רחוק

י, סוכה ועייג"כ (עבוה"מ).

רב  בר ורבה חסדא רב ב:

ריש  לבי איקלעו הונא

ד"ה  (כפרש"י וכו' גלותא

אנן). מצוה שלוחי



קנז  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ˙''„ ÏÚ ¯·ÂÚ Â·¯ ‰‡¯ Ë שהיה הרי ל''ב) (דף דקדושין פ''ק דתניא
כתוב  מקרא לו אומר אלא ד''ת על עברת אבא לו יאמר לא ד''ת על עובר אביו

הוא: שכן וכל לרבו רבינו משם ולמד כך. ˘ÚÂÓ‰בתורה ¯ÈÎÊÓ˘ ÔÓÊ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ ¯Ó‡È Ï‡Â .'ÂÎÂ פרק כ''ז:) (ברכות אליעזר דר' מימרא

ששמע  דשמועה ומשמע השחר תפלת
שלא  אע''פ סתם לאומרה רשאי מרבו
מה  דכל משום והטעם אומרה שם יזכיר
שמע  מרבו הסתם מן אומר שהוא
כ''ז): (סוכה הישן בפרק כדאיתא
ÂÈ‡Â 'ÂÎÂ Ú¯Â˜ Â·¯ ˙ÂÓÈ˘ÎÂ

.ÌÏÂÚÏ ‰Á‡Ó בסוף מדתניא טעמו
שאינן  קרעים אלו כ''ז) (דף קטן מועד
ועל  אמו ועל אביו על הקורע מתאחים
בית  אב ועל נשיא ועל תורה שלמדו רבו
שוים  שהם דכשם לרבינו ומשמע דין.
בשעור  שוים הם כך איחוי לענין
דאביו  קריעה ששיעור דכשם הקריעה
השנויים  באלו כך לבו שיגלה עד ואמו
לבו. את שיגלה עד קריעה שיעור עמהם
הקשה  האדם תורת בספר ז''ל והרמב''ן
מגלחין  אלו בפרק מדגרסינן רבינו על
אמר  אבא בר חייא רבי אמר כ''ב:) (דף
על  מבפנים כלם המתים כל על יוחנן ר'
רב  אמר מבחוץ קורע אמו ועל אביו
הושוו  לא מתיבי לנשיא וכן חסדא
מאי  בלבד לאיחוי אלא ולאמו לאביו
ונשיא  דין בית ואב רבו הושוו לא ופירש''י מנשיא. לבר לא לנשיא אפילו לאו
חומרי  כל בשאר נשיא ש''מ לאיחוי אלא ולאמו לאביו במתניתין דתניא הנך וכל
כשאר  אלא אינו תורה שלמדו רבו וכן המתים כל כשאר הוא הרי ואמו אביו
באביו  הוא מיוחד דבר הלב שגילוי ועוד מבחוץ. בקריעה ואפילו המתים כל
בגמ' אמרו והרי בירושלמי כדאיתא כבוד מצות ממנו שבטלה רמז ובאמו
פחותה  אחיזה ואין ויקרעם בבגדיו דוד ויחזק דכתיב קראה מאי טפח בקריעה
בטפח, ליה וסגי הרעות ושמועות ב''ד אב ועל נשיא על קרע דוד והא מטפח
לשנים  ויקרעם בבגדיו ויחזק באלישע מדכתיב בגמ' לן נפקא מתאחין דאינן דהא הוא מתאחה אינו בכלל לבו שיגלה דעד סובר שהוא י''ל רבינו דעת וליישב עכ''ל.
קרועים  שהם מינכר דבהכי קרע לבו שיגלה דעד למשמע איכא ומהתם לעולם שנים ועומדים שקרועים מלמד אלא שנים שהן יודע איני ויקרעם שנאמר ממשמע
שייך  טעמא ההוא כבוד מצות שבטלה מפני ובאמו באביו הלב שגילוי בירושלמי דקאמר והא לשנים. קרועים שהם מינכר הוה לא טפח אלא קרע לא דאי לשנים

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּדר היה ּכן  אם אּלא  הרב, ּבפני  לתלמיד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכבֹוד
ּכב ֹוד [k]רּבֹו ל ֹו ׁשהעבד 49לחלק  מלאכ ֹות  וכל . ְְְֶֶֶַַָָָָֹ

לר ּבֹו ע ֹוׂשה  ּתלמיד לרּבֹו, היה 50עֹוׂשה ואם ; ְְְְִִֶֶַַַָָ
ּתפּלין לֹו היה ולא אֹותֹו, מּכירין  ׁשאין  ,51ּבמקֹום ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

לֹו נ ֹועל אינֹו - ה ּוא ' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא ְְֵֵֶֶֶָָֹוח ׁש
ּתלמידֹו52מנעלֹו הּמֹונע וכל  חֹולצֹו. ואינֹו , ְְְְְִִֵֵַַַָָ

יראת  מּמּנּו ּופֹורק  חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּלׁשּמׁשֹו
ּכב ֹוד 53ׁשמים  מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל  ּתלמיד וכל  ; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

מּיׂשראל  ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם ראה Ë..54רּבֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
'ל ּמדּתנּו לֹו: א ֹומר  ּתֹורה, ּדברי על  ע ֹובר  רּבֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָאת

' וכ ּכ ּבפניו,55ר ּבנ ּו ׁשמ ּועה  ׁשּמזּכיר זמן  וכל . ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
רּבנ ּו' לּמד ּתנ ּו ּכ' לֹו: יאמר ]יח [.56א ֹומר  ואל ְְִֵֵַַַַָָֹ

אֹומרֹו ׁשם ׁשּיזּכיר עד  מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא  .57ּדבר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

משנה  לחם

כגון  רש''י ופירש ביומיה ואתי אזיל דלא הא ביומיה ואתי דאזיל הא ותירצו וכו'
כאן  לא בכך שחילק לרבינו מצאתי ולא ע''כ. עירוב, ע''י או התחום שבתוך עיר

בכ''מ): (ועיין למה ידעתי ולא יו''ט בהלכות ולא
ÂÎÂ'.ט Ú¯Â˜ Â·¯ ˙ÂÓÈ˘ÎÂ ואלו פרק מדגרסינן לרבינו ז''ל הרמב''ן הקשה

אבא  בר חייא ר' אמר כ''ב) (דף מגלחין
[קורע] כלם המתים כל על יוחנן ר' אמר
דלא  מברייתא שם והקשו וכו' מבפנים
איחוי  לענין אלא ולאמו לאביו הושוו
לאביו  הני כל הושוו דלא משמע בלבד
לא. הדברים שאר לכל אבל לאיחוי אלא
עוד  הלב. לגילוי אותו השוה היכי וא''כ
ואמרו  ויקרעם. שאמר מדוד הקשה
מטפח  פחות אחיזה אין זה על בגמרא
תירץ  לזה מיהו ונשיא. אב''ד על והיה
מה  הוא בעלמא דאסמכתא ז''ל מהרי''ק
ז''ל  מהרי''ק הקשה עוד שם. שאמרו
אבל  מהלכות בפ''ט רבינו כתב דאיך
שמגלין  עד עליו קורעים הכל שמת חכם
אתרץ  ואני זה. לו ומנין לבם את
ולקושית  מהברייתא הרמב''ן לקושית
שאמר  מה ז''ל דרבינו ז''ל מהרי''ק
הוא  לבן את שמגלין עד לחכם שקורעים
דגילוי  דטעמא בירושלמי שאמרו מפני
(את) ממנו שבטלה מפני הוא הלב
כן  גם שייך טעמא והך אביו. כיבוד
דחייב  בת''ח וכן בכבודו שחייב ברבו

ג''כ  חייב וא''כ תקום שיבה מפני וכן ת''ח לרבות תירא אלוקיך ה' דאת בכבודו
דברייתא  ר''ל איחוי לענין אלא הושוו לא בגמרא שאמרו ומה החכם, על לקרוע
ולא  וכו' ואב''ד ונשיא ורבו אביו מנו מתאחין שאינם קרעים אלו גבי כ''ו) (דף
לאיחוי  אלא הושוו לא לאביו הני כולהו הושוו דאם אמר הכי ומשום חכם מנו
אפילו  הלב גילוי לענין אבל הני כל נמי הכי לעולם מאחה אינו שאביו שכשם
בעלמא  נמי חכם דאפילו בהא לאביו הושוו לא מ''מ הלב לגלות חייב שבכלם

מיימוניות  הגהות
[k] ממה מתכבד הוא אם לתלמיד  כבוד חולק הרב אין אם אפילו נוחלין יש

לתלמיד  כבוד לו שחולקין שמחה רבינו פסק כבוד לתלמידו חולקין שאחרים
כבוד  חולקים כ"ג של כבודו שמשום נאמרין אלו פרק כדמשמע רבו במקום

ע"כ: לסגן,

עוז  מגדל
.ÂÈ·¯ Â˙„ÓÏ ÍÎ „Ú „·Ú‰˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÏÎÂ וכתבו צ"ו.) (דף ניזונית אלמנה פ'

ל"ב): (דף דקדושין פ"ק בהלכות ז"ל אלפס ÈÙÓר' ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ ¯Ó‡È ‡ÏÂ
.ÌÏÂÚÏ „Ú Â·¯:(.כ"ו (דף מגלחין אלו Ô‰ÈÏÚ.פ' „Ú 'ÂÎ ˜‰·ÂÓ Â·¯· ‡"„·

ל"ג.): (דף מציאות אלו ·Â„È.פרק „Ú 'ÂÎ „ÓÏ ‡Ï ÂÏÈÙ‡:בתורה העוסק פרק

.ÌÂÏÎ „Ú ˙ÂÂÂÎÓ ÂÈ˙ÂÚ„˘ Á"˙ ÏÎÂ:אבות דמסכת פ"ה

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Ì˘ ¯ÈÎÊÈ˘ „Ú Â·¯Ó ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ ¯Ó‡È Ï‡Â" .ÁÈ
."Â¯ÓÂ‡

ì"æç øîàîë äìåàâì äìåâñ ÷ø àì àéä åøîåà íùá øáã úøéîà עז

à ,"íìåòì äìåàâ àéáî åøîåà íùá øáã øîåàä ìë"áåéç íâ àì
ùäëìäì àáåä עחåàìá øáåò åøîåà íùá øáã øîåà åðéàù ìë"

(÷"ô íéøãð) עט.
íùá åøîàð àìù ì"æø éøîàî äîëå äîë åðéöî êàéä ïéáäì êéøöå

à éáø ìöà ãçåéîá ùâãåîë íøîåàøáã øîà àì"ù ìåãâä øæòéì
"íìåòì åáø éôî òîù àìù פàìù íéáø íéøîàî åðéöî ë"ôòàå

íùá øáã øîåà åðéàù ìëù äæì ùç àì òåãîå åáø íù íäá øéëæä
.åàìá øáåò åøîåà פא

:äæá øåàéáä øîåì ùéååãéîìú ìò øîà éàëæ ïá ïðçåé éáøù óà
à éáø"äôéè ãáàî åðéàù ãåñ øåá" àåäù øæòéì פבàì à"øù ïáåî

à åáø úøåú úòéãéá ÷ôúñäúðáäá ÷îòúäå òâéúä éàãååá àì

ãò íéøáãä ïéáäå òðëúùäù ïôåàá åìëùá åîöòúäù ãò íéøáãä
åáø éøáã ìò äøæç åðéà ë"çà øîàù äî ë"àå åìù åìëù åùòðù

à.åìëù ãöî çøëåîä ïéðò àì
'îâá àúéàãë äëìäì íâ åðéöî äæ ïéðò פגåãåáë ìò ìçîù áøä"

íúä àúùä éëä . . íîåé íäéðôì êìåä 'äå øîàðù ìåçî åãåáë
'éìéã äøåú àëä ,'éì ìéçî àéä 'éìéã äøåúå àåä 'éìéã àîìò ä"á÷ä
'ä úøåúá íà éë" áéúëã àéä 'éìéã äøåú ,ïéà àáø øîà øãä ?àéä

"äìéìå íîåé äâäé åúøåúáå åöôç פדúàø÷ð àéä äìçúá . ." :é"ùøôå
"åúøåú úàø÷ð äñøâå äãîìùîå íùä úøåú פהúðáåî äæ éô ìòå

à éáø úâäðäà" ìù ïéðò äæá ïéàù ìåãâä øæòéì"ìã ìåæâú ì פוàåä éë
.ãîìù äøåúä ìò íéìòáä äùòð פז

"íìåòì äìåàâ àéáî åøîåà íùá øáã øîåàä"ù äæù óéñåäì ùéå
ä"òøî ãò øåãì øåãî äøåúá äøåñîä éãé ÷æçîå äìâîù íåùî àåä
øîåàäå ,íìòäá äøåúá àöîðå éðéñî äùîì øîàð øáë ìëäù äìâîå

àåâ" åøîåà íùá øáãà íàéáîå íìòääî äøåúä éøáã úà "ì.éåìéâä ì
.180 ãåîò åì ÷ìç úåçéù éèå÷ì
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משנה קנו  כסף

ÂÎÂ'.משה: Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡Â‰Â ˘''ÓÂ ששי בפ' כתב וכן רבינו סברת היא זו
היה  מארי אבא אומר אלא במותו ולא בחייו לא בשמו יקרא ולא ממרים מהלכות
אלא  בכך נזהר שאין לי יראה שמם, את משנה אחרים כשם רבו שם או אביו שם
כגון  העם את בהם שקוראין השמות אבל בו דשין הכל שאין פלא שהוא בשם

לשון  בכל וכיוצא ויעקב יצחק אברהם
בפניו  שלא לאחרים בהם קורא זמן ובכל
דדוקא  משמע דהתם קשה אבל עכ''ל.
אבל  פלא השם בשאין מותר לאחרים
שלא  ה''מ דמותר לאחרים וגם אסור להם
משמע  והכא לא בפניו אבל בפניו
שכן  וכל בפניהם שרי להם דאפילו
משמע  פלא וכשהשם וצ''ע. לאחרים
כתב  שהרי אסור בפניו שלא דאפילו התם
שלא  לאחרים קורא פלא השם שכשאין
שלא  אפילו פלא הוא שאם הא בפניו
שמו  יזכיר ולא כתב וכאן אסור בפניו
דצריך  מנ''ל תלמוד צריך גם בפניו

האחרים: שם ˘ÌÂÏלשנות Ô˙È ‡ÏÂ
.'ÂÎÂ Â·¯Ï ברכות) השחר תפלת פרק

אל  לעולם רב אמר יהודה רב אמר כ''ח)
רבו  אחורי ולא רבו כנגד לא אדם יתפלל
לרבו  שלום והמחזיר לרבו שלום והנותן
מישראל. שתסתלק לשכינה גורם
כאלו  ומראה רבו אצל רבו כנגד ופירש''י
הוא. יוהרא נמי רבו אחורי שוים. הם
עליך  שלום אדם כל כשאר לרבו שלום

רבי: עליך שלום ליה אמר ולא
.'ÂÎÂ ÂÈÏÈÙ˙ ıÂÏÁÈ ‡ÏÂ Â איתא הכי

יוחנן  ר' אמר ק''א:) (סנהדרין חלק בפרק
בפניו  תפיליו שחלץ היינו במלך יד וירם
מפני  אחר לצד ליפנות לו שהיה ופירש''י
וכתב  בפניו. שלא ולחלוץ מלכות אימת
הראש  מגלה שהוא מפני דטעמא עוד

המלך: לפני זלזול ÏÂ‡והוא ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.ıÁ¯ÓÏ Â·¯ ÌÚ ÒÎÈ'פ בפסחים

לא  תלמיד תנא נ''א) (דף שנהגו מקום
כלומר  לו צריך רבו ואם רבו עם ירחץ

הרב  להלן שכתב מה על שסמך לפי כאן לכתבו רבינו חשש ולא מותר לשמשו
בידו: הרשות וכו' כבודו על למחול שרצה ¯·Âהמובהק ÌÂ˜Ó· ·˘È ‡ÏÂ ˘''ÓÂ

.'ÂÎÂ דבריו את סותר ולא במקומו ישב לא מורא זהו אי ל''א) (דף דקידושין פ''ק
לעצה. זקנים בסוד שם לעמוד לאביו מיוחד במקום ישב לא כלומר מכריעו ולא
לומר  האחר כדברי יכריע לא הלכה בדבר חלוקים ואחר אביו היה אם מכריעו ולא

פלוני: דברי ÂÎÂ'.נראים ·˘È ‡ÏÂ שאין מכאן וישבו פה שבו ויאמר רות במדרש
רשות: הגדול לו שיתן עד לישב לקטן ÓÂ''˘רשות 'ÂÎÂ „ÂÓÚÈ ‡ÏÂ ˘''ÓÂ

.'ÂÎÂ ¯ËÙÈ˘ÎÂ:(נ''ג (דף לו הוציאו פרק ביומא פשוט
.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙÓ „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁÂ Ê:(ל''ב (דף דקידושין פ''ק ‡„Ìפשוט ·ÈÈÁ

.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙ ÏÈ·˜‰Ï התם ואמרינן יצחק דר' מימרא (כ''ז:) הישן פרק סוכה
ברגל  מבתיהם יוצאים שאין העצלנים את אני משבח אומר היה אליעזר שר'
ואמר  ברגל פניו להקביל בא אחד שהתלמיד ואמרו וביתך. אתה ושמחת דכתיב

ביומיה. ואתי אזיל דלא הא עירוב ידי על או התחום בתוך שהם כגון ביומיה ואתי דאזיל הא קשיא לא ותירצו יצחק דרבי מהא עליו והקשו עשה יפה שלא לו
חילק: ולא סתם יצחק לדר' כתב ולכך הכי ליה סבירא הוה ר''א דדוקא התם דמשמע משום זה כתב לא ורבינו

.'ÂÎÂ „ÈÓÏ˙Ï „Â·Î ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ Á:דקדושין פ''ק הרי''ף וכתבו קי''ט) (דף נוחלין יש פרק ˘ÌÈÓ.בבתרא ˙‡¯È ÂÓÓ ˜¯ÂÙÂ „Ú 'ÂÎÂ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÏÎÂ הכל
צ''ו): (דף נזונת אלמנה פרק ÂÎÂ'.בכתובות ÏÊÏÊÓ˘ „ÈÓÏ˙ ÏÎÂ ישיבתו על והחולק וכו' רבו אחורי המתפלל אומר אליעזר ר' כ''ו:) (ברכות השחר תפלת פרק

מישראל: שתסתלק לשכינה גורם וכו' רבו של

‰ ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

לר ּבֹו ׁשל ֹום,34ׁשל ֹום  לֹו יחזיר  ּכדר[g]אֹו ְְֲִֶֶַַָָ
ׁשֹוחה  אּלא  לזה ; זה  ּומחזירין הרעים ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנֹותנין

עלי,35לפניו 'ׁשל ֹום  וכב ֹוד: ּביראה  ל ֹו ואֹומר , ְְְְְִֵֶָָָָָָ
לֹו יחזיר ׁשל ֹום, רּבֹו לֹו נתן אם 'ׁשל ֹום 36ר ּבי '. : ֲִִִַַַַָָָ

ּומרי' ר ּבי ,37עלי..Âּבפני ּתפּליו  יחלץ לא וכן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ה ּמל38ר ּבֹו לפני  ּכיֹוׁשב יֹוׁשב  אּלא יסב , ולא ,39. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבצד  ולא ר ּבֹו, לאחר  ולא ר ּבֹו, לפני יתּפּלל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹֹֹולא
ּבצ ּדֹו40ר ּבֹו לה ּל ל ֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ;41, ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּכנגד  מכּון  יהיה ולא ר ּבֹו, לאחר  יתרחק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאּלא 
ית ּפּלל . ּכ ואחר  ר ּבֹו[h]אחֹוריו; עם י ּכנס ולא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
.42לּמרחץ  ְֶַָ

ולא  ּבפניו , ּדבריו יכריע ולא  ר ּבֹו. ּבמקֹום י ׁשב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹלא
ּדבריו את ׁשּיאמר 43יסּתר עד  לפניו, יׁשב ולא . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

'ׁשב' מּלפניו44ל ֹו: יעמד ולא ל ֹו:45; ׁשּיאמר עד  , ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹ
ּוכׁשּיּפטר  לעמד . רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹֹ'עמד',
לאחֹוריו, נר ּתע אּלא אח ֹוריו, ל ֹו יחזיר  לא ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמרּבֹו,

ּפניו ּכנגד  רּבֹו,Ê..46ּופניו  מּפני לעמד וח ּיב  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּמּנּו ׁשּיתּכּסה עד עיניו , מלא  מרחֹוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּיראּנּו

י ׁשב  ּכ ואחר ק ֹומת ֹו; יראה אדם 47ולא וחּיב  . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּברגל [i]להקּביל רּבֹו ּפני  חֹולקיןÁ..48את אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ

משנה  לחם

וכן  שם שכתב כמו לי יראה כאן אומר היה כך כונתו היתה דאם נראה לע''ד
לקרות  שאסור שכתב דמפני כך דהוא לי נראה כונתו אבל שם. שכתב הלשון
משל  דרך לקרות אסור היה הכל לו שקורין שם דבכל משמע הוה בשמו לרבו
כיון  כן לקרותו אסור דהוא משמע הוה רב או חכם העם כל לרבו קורים היו אם
שיאמר  צריך אלא כן לו קורין העם דכל
כן  הדבר דאין אמר לכך ומורי רבי לו
לו  העצמי בשם ר''ל בשמו שאמר דמה
יאמר  השם אותו שישמע אדם שכל
אבל  ויצחק אברהם כמו פלוני שהוא
כגון  העם לו שמתארים התואר בשם
שם  השם זה אין וכיוצא רבן או חכם
שהרבה  פלוני שהוא ידע השומע שכל
שם  זה ואין יש רבנים והרבה יש חכמים
כן  וגם התואר שם הוא אלא לו עצמי
התואר  בשם בפניו אפי' לקרותו מותר
שיהיה  והוא אמרו וזה העם. לו שקורין
ובהלכות  וכו'. ידע השומע שכל השם

ק  פלא שאינו דבשם דקאמר ורא ממרים
השם  דקורא משום הוא לו ולא לאחרים
בו: וכיוצא יצחק. אברהם כגון לו עצמו

.ÂÈ·‡ Ì˘· ‰˘ÂÚ˘ Í¯„Î אסור פי'
באביו  שהדין כמו בשמן לאחרים לקרות
בשמו: לאחרים לקרות שאסור כן גם

.ÌÓ˘ ‰˘È ‡Ï‡ אחרים שם ישנה פי'
רבו  ושל אביו של מותם לאחר אפילו
של  שמם את ישנה ירצה או הנזכרים.
הן  מותם לאחר אפילו הנזכר' ורבו אביו
פירוש  דלפי עיקר והראשון עצמם.
לקרות  שאסור כאן הזכיר ראשון
שכתב  כמו בפניו שלא בשמו לאחרים
מאי  לפי ומיהו ממרים. בהלכות
כגון  הרגיל בשם איירי דרבינו דפרישית
האחרון  כפירוש צ''ל וכו' יצחק אברהם

ÂÎÂ'.ודוק: Â·¯Ï ÌÂÏ˘ Ô˙È ‡ÏÂ
מפרש  כ''ח) (דף השחר תפלת בפרק
שלום  שיאמר צריך לרבו שלום דלהחזיר
בשלום  דאי והטעם ומורי רבי עליך
שלום  והנותן לה תני כבר הרי לרבו שלום והמחזיר למתני ליה סגי רבי עליך

ומורי: רבי שיאמר אחר תנאי. דצריך ודאי אלא לרבו
ÂÎÂ'.ו Â·¯ ÈÙ· ÂÈÏÈÙ˙ ıÂÏÁÈ ‡ÏÂ:ז''ל מהרי''ק כדברי חלק דפרק מההיא

.'ÂÎÂ Â·¯ ÈÙÏ ÏÏÙ˙È ‡ÏÂ האריך וכבר כ''ח). (דף השחר תפלת בפרק
נכונים: ודבריו ז''ל ÂÎÂ'.מהרי''ק Â·¯ ÌÂ˜Ó· ·˘È ‡ÏÂ דתניא ממה כן למד

איך  רבינו בסדר וק''ק חמור. שכבודו רבו שכן וכל אביו גבי דקדושין בפ''ק
לא  וקצתם פ''ו ממרים בהלכות אביו גבי שכתב הדברים מקצת כאן רבינו כתב
הדברים  מקצת כאן דסמך וכיון דאביו שכן מכל רבו על חייב בכלם דודאי כתב

בזה: חשש דאין י''ל מיהו השאר. על סמך לא למה
·¯‚Ï.ז Â·¯ ÈÙ ÏÈ·˜‰Ï Ì„‡ ·ÈÈÁÂ ברבי מעשה ת''ר כ''ו) (דף הישן פ'

רבו  פני להקביל אדם חייב יצחק ר' והאמר והקשו וכו' אלעאי א''ל וכו' אלעאי

מיימוניות  הגהות
[g] שיילין דלא נהיגין אמר בירושלמי כבעמוד. רש"י פירש וכן השחר תפלת

ממשה  משמע וכן ונחבאו נערים ראוני בנפשייהו דמקיימי דרבה בשלמא זעירא
בין  ולחלק לתרץ ויש לרבו שלום שנותן עבד יש כלום שאמר למרום כשעלה

ע"כ: לעבד, תלמיד
[h]:כ"א פרק ביאה איסורי בהלכות עיין

[i] מצי לא אי אבל ביומיה ואתי דאזיל לה מוקי הישן ובפרק אר"י קמא פרק
יוצאים  שאינם העצלנים את אני משבח אליעזר ר' קאמר עלה ביומיה ואתי אזיל
פניו  להקביל שבא אילעאי רבי לו אמר וכן בחגך ושמחת שנאמר ברגל מבתיהם
שבתוך  עיר כגון ביומיה ואתי דאזיל הא רש"י ופירש כו'. הרגל משובתי אינך

ע"כ: עירוב, ידי על או התחום

עוז  מגדל
.ÏÏÙ˙È Î"Á‡Â „Ú Â·¯Ï ÌÂÏ˘ Ô˙È ‡ÏÂ:(ע"ב כ"ז (דף ברכות ¯˘Â˙מסכת ÔÈÚ

.‰·È˘È‰ שאין מכאן אלכסנדרי ר' אמר וישבו פה שבו ויאמר רות דמדרש ז' פ'

רשות: הגדול לו שיתן עד לישב לקטן ‰ıÁ¯Ó.רשות ÔÈÚÂ שנהגו מקום פרק ריש

שלימה: ברייתא נ"א.) ·ÂÓÂ˜Ó.(דף ‰·È˘ÈÂ ÂÈ¯·„ [¯Â˙ÒÂ] (¯ÂÙÒÂ) בירושלמי

ע"ב): ל"א (דף דקדושין ופ"ק חלק ÂÈÙ.דפרק „‚Î „Ú Â·¯Ó ¯ËÙÈ˘ÎÂ ביומא

דקדושין: פ"ק בהלכות אלפס הר"י וכתבו נ"ג.) (דף לו הוציאו פרק

.·˘È „Ú „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁÂ:(.ל"ג (דף דקדושין ופ"ק נ"ג.) (דף לו הוציאו פ'

.„Â·Î „Ú „ÈÓÏ˙Ï „Â·Î ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡:(ע"ב קי"ט (דף נוחלין יש פרק

היד  מקורות
רש"י 34 וראה ב. כז, ברכות

שם. סופרים 35ותוס' מס'

בהעלותך  תנחומא ה. פי"ח,

א.36יא. ג, ברכות ראה

ברכות 37 וראה ב. עג, ב"ק

א  צח, סנהדרין .שם.

שמוש"ר 38 ב. קא, סנהדרין

תפילין): הל' ברא"ש (מובא

לתלמיד  אסור רבא אמר

רבי' קמי' תפילין למיחלץ

א 39.כו' קח, פסחים .עיין

(וכגי'40 א כז, ברכות

א 41הרי"ף). לז, .יומא

א 42 נא, .פסחים

טו.43 פ"ג, מגילה תוספתא

וראה  ב. לא, קידושין

ה"א. פ"א פאה ירושלמי

ה"ז  פ"א .קידושין

פ"א 44 כתובות ירושלמי

ח  פ"ז, רו"ר עיין 45.ה"א.

ע"ז  ורפ"ה. ספ"ד רבה ד"א

א  א.46.יט, נג, יומא

לב,47 קידושין א. נג, יומא

טז,48.ב  ר"ה ב. כז, סוכה

אזיל  בין חילק דלא [הא ב.

ואתי  אזיל ללא ביומי' ואתי

(עי' ב כז, כבסוכה ביומי'

י"ל  ולח"מ), הגמ"י כס"מ,

(כגי' שם ר"ה ע"פ] שהוא

במקום  הוא ואם הר"ח):

ברגל  להקבילו חייב רחוק

י, סוכה ועייג"כ (עבוה"מ).

רב  בר ורבה חסדא רב ב:

ריש  לבי איקלעו הונא

ד"ה  (כפרש"י וכו' גלותא

אנן). מצוה שלוחי



קנט  משנה  כסף

חכם  אלא זקן ואין זקן ת''ל אשמאי זקן אפילו יכול תקום שיבה מפני ת''ר ל''ב)
אלא  זקן אין אומר הגלילי יוסי רבי ישראל מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר
חייב  יוסי דלרבי וחכים יניק בינייהו דאיכא בגמרא ומפרש חכמה. שקנה זה
דאמר  יהודה בן דאיסי משום יוסי כר' רבינו ופסק לא. קמא ולתנא מפניו לעמוד
שיבה  כל אפילו תקום שיבה מפני התם
שיבה  דדריש דכיון כוותיה קאי במשמע
זקן  אלמא אשמאי זקן אפילו לרבות
אשיבה  קאי ולא מידרש נפשיה באפי
קאמר  וחכם זקן דאי אתא וחכים וליניק
משום  לי תיפוק חכמה משום לי למה
בן  כאיסי הלכה אביי התם ואמר זקנה
מפירוש  נראה שכן הר''ן וכתב יהודה.
נראה  הרי''ף שמדברי פי על ואף רש''י

קמא: כתנא דהלכה È˙ÓÈ‡ÓÂדסובר
.'ÂÎÂ ÔÈ·ÈÈÁ שיש קימה היא זו אי שם

תו  וגרסינן אמות ארבע זה הידור בה
ארבע  מלפניו עומד עובר חכם התם

יושב: שעבר וכיון אמות
.'ÂÎÂ ÂÈÙÓ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈ‡ שם ·

ואמרינן  ברייתא באותה ל''ב) (קידושין
בבתי  לא דבמרחץ מילי דהני בגמרא
בד''ת  להרהר שמותר במקום אבל גוואי
המרחץ  בית כתב ורבינו לעמוד. חייב
חשש  לא ולכך הכסא דבית דומיא

יותר: ÂÎÂ'.לפרש ˙ÂÈÓÂ‡ ÈÏÚ· ÔÈ‡Â
לעמוד  רשאין אומניות בעלי אין שם
במלאכתן. שעוסקין בשעה ת''ח מפני
חייבין  פירוש שרשאין לומר רבינו ודעת
לא  דמתרגמינן כנושה לו תהיה לא כמו
התוספות: כתבו וכן כרשיא ליה תהא

.ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡Ï˘ ÔÈÓÂ בברייתא שם
ראהו  שלא כמי כלומר עיניו יעצים יכול
אטו  בגמרא והקשו מאלהיך ויראת ת''ל
יכול  קאמר דהכי ומשני עסקינן ברשיעי
חיובא  זמן דלימטי מקמי עיניו יעצים
ליה. חזי לא הא חיובא זמן מטי דכי
עיניו  יעצים שלא ומנין רבינו שכתב וזהו

יראהו: שלא כדי החכם מן
.'ÂÎÂ ÁÈ¯ËÈ˘ ÌÎÁÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ שם ‚

ובגמרא: בברייתא
.'ÂÎÂ ÍÏ‰ÓÎ ‡Â‰ È¯‰ ·ÎÂ¯ ג''ז „

שם: פשוט
.'ÂÎÂ ÔÈÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ ‰˘Ï˘ יומא ‰

ודע  ל''ז). (דף הממונה להם אמר פרק
יהודה  רב אמר איתא הכי דבגמרא
הסגן  תנן בור. זה הרי רבו לימין המהלך
ועוד  משמאלו. אב בית וראש  מימינו
הרב  בדרך מהלכים שהיו שלשה תניא
בו  שיתכסה כדי פפא בר שמואל רב תרגמה משמאלו. קטן מימינו גדול באמצע

הר  מגסי ה''ז רבו כנגד המהלך והתניא זה רבו הרי ומפרש''י אצדודי. דמצדד וח
שילך  לא מימינו דקתני הא רבו בו שיתכסה כדי בקי. אינו ארץ בדרך אפילו בור
מקצת  רבו בו שיתכסה אלא ממש אחורי ולא ממש אצל לא אצדודי דמצדד הרב. אחורי ושניהם גדול אצל שמאל לצד וקטן לימין גדול ומיהו מאחוריו אלא אצלו

עכ''ל: רבו בכך ÂÈ·¯Âצד זהיר אדם וכל פשוטים דברים שהם מפני שהטעם ונראה בגמרא עלה דאתמר מאי והשמיט וכו' בדרך מהלכים שהיו דשלשה הא כתב
פ''ה  שכתב מה על שסמך לומר נראה ויותר אחת. בשורה אלא זה אחר זה ילכו שלא לאשמועינן ליה אצטריכא בדרך מהלכין דבשלשה הא אבל ארץ דרך מחמת
רבו  אחרי יתפלל דלא דההיא וס''ל יתפלל  כך ואחר אחוריו כנגד מכוון יהא ולא רבו לאחר יתרחק אלא בצדו להלך לו שאסור ואצ''ל וכו' רבו לפני יתפלל ולא

למהלך: נשמע מינה כן ואם בה נגעו ארץ דרך מדין
.'ÂÎÂ ÌÎÁ ‰‡Â¯‰ Â:(ל''ב (דף דקידושין פ''ק אבהו דרבי ÂÎÂ'.מימרא ÏÁÓ˘ ‡È˘‰Â:(י''ז (דף דכתובות ופ''ב Ì‰ÈÙשם ÔÈÎÙÂ‰ „Ú 'ÂÎÂ ÒÎ ‡È˘‰˘Î

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

עד  אּמֹות, ּבאר ּבע מ ּמּנּו מּׁשּיקרב החכם? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּפני 
ּפניו מּכנגד לא ·..5ׁשּיעבר מּפניו  עֹומדין  אין  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - הּכּסא ּבבית ולא  ה ּמרחץ  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבבית
והדרּת" הּדּור 6"ּתק ּום , ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין7, . ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מ ּפני לעמד ח ּיבין אּמנּיֹות ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻֻּבעלי 
ּבמלאכ ּתן ׁשע ֹוסקין "ּתקּום,8ּבׁשעה  ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָ

אף  ּכיס, חסרֹון  ּבֹו ׁשאין הּדּור  מה - ְְְִִֵֶֶַַַָָוהדרּת"
ּכיס. חסר ֹון ּבּה ׁשאין ְִִֵֶֶָָקימה

ׁשּלא  ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומ ּנין 
מ ּפניו יעמד ׁשּלא עד לֹומר:9יראה ּו ּתלמּוד ? ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

"ּמאלהי מס ּור 10"ויראת ׁשהּוא ּדבר ּכל הא - ְֱֵֵֶֶָָָָָָָֹ
"ּמאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ראּוי‚..11לּלב, אין ְֱֱֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכדי להן עצמֹו ויכ ּון העם, על ׁשּיטריח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלחכם
ּומתּכּון קצרה, ּבדר יל אּלא מּפניו; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיעמדּו

לעמד  יטריחֹו ׁשּלא  ּכדי  אחד , אֹותֹו יראה .12ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
החיצֹונה  ּבּדר והֹולכין  מּקיפין  הי ּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהחכמים

יטריחּו ׁשּלא ּכדי  ׁשם , מצּויין  מּכיריהן .13ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

הרי„. מּפניר ֹוכב , ׁשע ֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל ה ּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַ
הרֹוכב  מּפני  ע ֹומדין ּכ ,ׁשלׁשה ‰..14המהּל ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ

מהּלכין  ּגד ֹול [a]ׁשהיּו ּבאמצע, הרב -  ּבּדר ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׂשמאלֹו וקטן  אינֹוÂ..15מימינֹו, - חכם הרֹואה ְְִִִֵֶָָָָָֹ

עד מּלפניו , וכיוןעֹומד אּמֹות; לאר ּבע ל ֹו ׁשּיּגיע  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
י ׁשב  מּלפניו16ׁשעבר, עֹומד - ּדין  ּבית אב ראה . ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

עד  י ֹוׁשב ואינ ֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמּׁשּיראּנּו
- ה ּנׂשיא את  ראה אּמֹות. ארּבע  מאחריו ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ואינֹו עיניו, מלא מרח ֹוק מ ּׁשּיראּנּו מּלפניו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעֹומד
ׁשּית ּכּסה  עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב  עד  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַי ֹוׁשב

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ב ıÁ¯Ó‰ ˙È·· ‡Ï ÂÈÙÓ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈ‡ ולא הקשו ל''ג) (דף בגמרא
תהילים  בספר לו שניתי חומשים שני אמר וכו' מסותא בי יתיב הוי חייא רבי והא
רבינו. חילק לא למה ידעתי ולא בראי. בבתי הא גואי בבתי הא ותירצו וכו'
בהא  לחלק סברא דאין ודאי מובהק ברבו אפילו וכו' עומדין דאין דהא ונראה

גבי  בסיפא שחילק כמו לרב חכם בין
אמות  ארבע דהיינו הידור בה שיש קימה
דהתם  עיניו מלא דברבו שם דאמרו
דכיון  הר''ן כדכתב לחלק טעמא איכא
שלפניו  מילתא מוכחא מובהק רבו דהוא
כיון  הכסא בבית הכא אבל עומד הוא
מקום  דהוא משום הוא דפטור דטעמא
רבו  אינו לי מה רבו לי מה טינוף
כשהקשו  בגמרא תירצו לא ומש''ה
הוה  דרבו התם שאני חייא דרבי מההיא
וכו' לו שניתי חומשים שני כדקאמר
לאחר  רבו בין בהא לחלק סברא דאין

‡ÂÈÓÂ˙כדפרישית: ÈÏÚ· ÔÈ‡Â
.'ÂÎÂ „ÂÓÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ הם רבינו דברי

הפך  אמרו ל''ג) (דף שבגמרא תמוהין
בממון  יהדרנו יכול בברייתא שם האמור
בה  שאין קימה מה והדרת תקום ת''ל
בה  לית וקימה והקשו וכו' כיס חסרון
נקיב  דקא עסקינן לא מי כיס חסרון
להידור  קימה אקיש אלא וכו' מרגניתא
שאין  קימה אף בטול בו שאין הידור מה
מה  לקימה הידור נמי ואקיש בטול בו
הידור  אף כיס חסרון בה שאין קימה
שבגמ' הרי ע''כ. כיס חסרון בה שאין
ובענין  הבטול בענין בהידור הקימה תלו
לקימה  הידור הקישו כיס החסרון
שכתב  כמו בחסרון דהוא אפשר דהידור
הידור  מה רבינו כתב איך וא''כ רש''י
ליה  הוה הכי כו' כיס חסרון בו שאין
אף  בטול בו שאין הידור מה למימר
דבריו  לישב ואולי בטול. בה שאין קימה
כיס  חסרון בו אין דהאי נאמר בדוחק
דבהידור  דבטול כיס חסרון ר''ל דקאמר

בגמרא: כדאמרו בטול ליכא
ÂÎÂ'.ג ÔÈÙÈ˜Ó ÂÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â שם

אביי וכו'אמרו מקיף זירא רבי מקיף
מכיריהם  שאין במקום רבינו ופירש

שם: מצויים
ÍÏ‰ÓÎ.ד ‡Â‰ È¯‰ ·ÎÂ¯ בעיא שם

דאיפשטא:
ÂÈ˘·ו ÂÈ‡Â 'ÂÎÂ ÔÈ„ ˙È· ·‡ ‰‡¯

.˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ¯Â·ÚÈ˘ „Ú
גב  על ואף אבהו. דר' מימרא שם
וכן  ישב שעבר כיון שם אמרו דבחכם

אבל  סגי מיד כשעובר דבחכם כזה זה דאין רבינו פירש דין בית באב ג''כ אמרו
זה  דפירוש איתא דאי ועוד עיניו. מלא בעי דמלפניו כיון אמות ארבע בעי הכי

מיימוניות  הגהות
[a] הראוי בפתח אלא בדרכים מכבדין אין שאכלו שלשה פרק דאמרינן והא

אחד  כל אלא אחת בחבורה שניהם שאין מיירי דהתם תם רבינו תירץ למזוזה
לדבר  כשהולכין אבל רוצה שהוא כמו דרכו לעשות למהר ויכול לעצמו הולך

במה  פרק משמע וכן הכא כדמשמע מקום מכל מכבדין אחת בחבורה אחד
תוספות: הונא, בר דרבה לחמרא דלוי חמרא דקדמיה הא גבי בהמה

עוז  מגדל
.Ï‡Ó˘Ó „Ú 'ÂÎ ÂÈ‰˘ ‰˘Ï˘:(.ל"ז (יומא הממונה א"ל פרק

.ÏÂÁÓ Â„Â·Î „Ú ÌÎÁ ‰‡Â¯‰:(ע"ב ל"ב (דף דקדושין פ"ק

.ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÊÂÁ „Ú 'ÂÎ ÒÎ ‡È˘‰˘Î ז"ל אלפס ורב ע"ב) י"ג (דף הוריות סוף

דקידושין: פ"ק בהלכות כתבו

היד  מקורות
אֿב 5 לג, .קידושין

לב 6 יט, .קדושים

ב.7 לב, לג,8קידושין שם

ואילך 9א. ב לב, .שם

שם 10 .קדושים

תו"כ 11 שם. קידושין

ב.12עה"פ. לב, קידושין

ה"ג. פ"ג ביכורים ירושלמי

א 13 לג, .קידושין

ב 14 לג, יומא 15.קידושין

א  ב 16.לז, לג, קידושין

שצג. רמז תשא יל"ש (כגי'

ח. לג, תשא במדה"ג וכ"ה

קידושין, אוצה"ג וראה

.((26 (ע' כז סי' פיר"ח,

פ"ג  בכורים ירושלמי וראה

. ה"ג.

משנה קנח  כסף

אסמכתא  בבגדיו דוד מויחזק טפח בגמ' דגמרינן והא ב''ד ואב ורבו בנשיא נמי
בקרא  כתיב דלא אע''ג דהא ותדע עצמו על ולא אחרים על ללמד היא בעלמא
משום  מתאחה אינו ב''ד אב ועל נשיא על דקורע ואמרינן קרעים שנים דדוד
אבל  כדפרישית. מיניה ילפינן הלב גלוי דלענין נמי ה''ה א''כ מאלישע דגמרינן

לא  למה לי קשיא הא רבינו על קשיא אי
ליכא  דהא מבחוץ קורע הנשיא דעל כתב
וכן  דאמר חסדא דרב עליה דפליג מאן
שכתב  בדבריו לדקדק יש ועוד לנשיא.
הכל  שמת חכם אבל מהלכות בפ''ט
לבם  את שמגלים עד עליו קורעין
וזו  כלום ממנו למד לא אפילו ומשמע

וצ''ע: לו ·„''‡מנין ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ ˜‰·ÂÓ Â·¯· אלו סוף במציעתא

ת''ח  עולא אמר ל''ג) (דף מציאות
זה  וקורעין זה מפני זה עומדים שבבבל
מזה. זה שלומדין מפני כלומר זה על
היא  זו אי תנא ל''ד) (דף דקדושין ובפ''ק
ארבע  זה אומר הוי הידור בה שיש קימה
ברבו  אלא אמרן לא אביי אמר אמות
מלא  מובהק ברבו אבל מובהק שאינו

Ï‡עיניו: ÂÏÈÙ‡ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ „Á‡ ¯·„ ‡Ï‡ ÂÓÓ „ÓÏ בסוף

קרע  שמואל ל''ג) (דף מציאות אלו פ'
אחד  דאסבריה מרבנן ההוא על מאניה

כיון: פותח ואחד השחי לאמת יורד
.'ÂÎÂ Á''˙ ÏÎÂ È אינו חכם פ''ה באבות

בחכמה: ממנו שגדול מי בפני מדבר
.'ÂÎÂ ÏÂÁÓÏ ‰ˆ¯˘ ˜‰·ÂÓ‰ ·¯‰ ‡È
חסדא  רב פליגי ל''ב) (דף דקדושין פ''ק
כבודו  כבודו על שמחל רב אי יוסף ורב
דמחול  אמר יוסף ורב לא או מחול
וכיון  לפניהם הולך מוה' לה ומייתי
ברבו  דאפילו אלמא קרא מהאי דיליף
יוסף  כרב התם ס''ל ורבא עסקינן מובהק
בתרא  דרבא ועוד חד לגבי תרי להו והוו
וכן  מחול דכבודו רבינו פסק לכך הוא

ז''ל: והרא''ש הרי''ף ˘Î˙·פסקו ‰ÓÂ
¯Â„È‰ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ÂÏÈÙ‡„

.„·ÚÓÏ ÈÚ· ‡‰ÈÓ:שם זה גם
.'ÂÎÂ Í„ÈÓÏ˙ „Â·Î È‰È ·È באבות

ד': פרק
È˙„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰·¯‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ‚È

.'ÂÎÂ È¯·ÁÓ פרק חנינא דרבי מימרא
דמכות: שני ופרק דתעניות קמא

‰ÂˆÓ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ ‡ È˘˘ ˜¯Ù
.'ÂÎÂ Â¯„‰Ï דף) דקידושין קמא פרק

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ר ּבֹו ׁשה ּוא [l]ּוכ ׁשּימ ּות עד ּבגדיו , ּכל קֹורע - ְְֵֶֶַַַָָָָ
לעֹולם  מאחה ואינ ֹו לּבֹו; את .58מגּלה ְְְְִֵֶֶֶַַָ

מבהק ּברּבֹו אמּורים ? ּדברים  ׁשּלמד [n]ּבּמה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻ
רב  מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. רב ְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹמּמּנּו
ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו חבר , ּתלמיד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחכמתֹו

אבל  האּלּו; הּדברים וקֹורע [p]ּבכל מ ּלפניו, עֹומד  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשה ּוא  הּמתים  ּכל על  קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם ְִֵֵֵֶֶַַַָָָעליו

עליהם  .59מתאּבל  ְֲִֵֵֶַ
ּבין קטן ּבין  אחד, ּדבר  אּלא מּמּנּו למד לא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאפּלּו

עליו וקֹורע מּלפניו , עֹומד - וכל È..60ּגדֹול  ְְְִֵֵַָָָָָָ
מדּבר  אינ ֹו - מכ ּונֹות ׁשּדע ֹותיו חכמים  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻּתלמיד 
ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבפני

ּכל ּום  מ ּמּנּו למד ׁשרצהÈ‡..61ׁשּלא הּמבהק ּבכל [q]הרב ּכבֹוד ֹו על למחל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּבידֹו. הר ׁשּות - מהן  לאחד  אֹו ּתלמידיו, לכל מהן , ּבאחד  אֹו האּלּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּדברים

ׁשּמחל , ּפי על  ׁשּמחל [r]ואף ּבׁשעה  ואפ ּלּו לה ּדרֹו, הּתלמיד ּכׁשם È·..62חּיב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את לכּבד צרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד  חּיבין  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתלמידים 

' חבר ּכׁשל  עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד 'יהי  חכמים : להּזהר 63אמרּו אדם   וצרי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּולאהבן הּבא 64ּבתלמידיו , ולעֹולם ה ּזה ּבעֹולם המהּנין הּבנים ׁשהן  ,65. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

.‚Èל ּבֹו ּומרחיבין הרב , חכמת מֹוסיפין 'הרּבה 66הּתלמידים חכמים: אמרּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָ
מּכּלם' יתר  ּומּתלמידי מר ּבֹותי , יתר  מחברי  למד ּתי  קטן67חכמה ׁשעץ ּוכׁשם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד  הרב, את  מחּדד קטן  ּתלמיד ּכ ּגדֹול, עץ את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמדליק
מפארה  חכמה .68ּבׁשאלֹותיו  ְְְִֵָָָָָֹ

å ÷øt¤¤35 שיעור
ליום  אחד פרק

להּדרֹו‡. מצוה  - חכמים  ּתלמיד ר ּבֹו1ּכל ׁשאינֹו ּפי על ואף "מּפני2, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זקן " ּפני והדר ּת ּתקּום, זה3ׂשיבה חכמה [`], לעמד 4ׁשּקנה חּיבין  ּומאימתי . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

משנה  לחם

הלב  את דמגלין דינא האי ליה אית לאביו הושוה ולא בברייתא ליה תני דלא
דינא  האי ליה לית אחר דשום בלבד מילתא להך אלא הושוו לא א''כ עליו
אין  לאביו דהושוו דבהני דוקא ואלא אחר על וכן מאחין חכם דעל דאיחוי

ÂÎÂ'.מאחין: ÂÈÏÚ Ú¯Â˜Â ÂÈÙÓ „ÓÂÚ Ï·‡ אינו אחד חכם דוקא היינו פירוש
שהוא  אע''פ אחר חכם על לקרוע חייב
שאר  כדרך אלא מובהק שאינו רבו
חכם  על קורעים העם כל אבל המתים
בפרק  שכתב וכמו לבם את שמגלין עד
אלא  איירי לא והתם אבל מהלכות ט''ו
שכתב  מה על וסמך חכם שאינו במי

כאן:
ÂÎÂ'.יא ÏÂÁÓÏ ‰ˆ¯˘ ˜‰·ÂÓ‰ ·¯‰

רב  אי פליגי ל''ב) (דף דקדושין בפ''ק
ופסק  מחול כבודו כבודו על שמחל
בעי  מיהא הידור מ''מ יוסף. כרב רבינו
דאמרו  מההיא שם שנראה כמו למעבד

רבנן: לאו והני רבנן הני
א ששי ÂÎÂ'.פרק Á''˙ ÏÎ בפ''ק

ור''י  ת''ק מחלוקת ל''ב) (ד' דקדושין
בן  כאיסי והלכה יהודה בן ואיסי הגלילי
התם  כדפסיק במשמע שיבה דכל יהודה
שקנה  דזקן הגלילי כר''י ס''ל ואיהו

ז''ל: הר''ן שהכריח כמו חכמה

מיימוניות  הגהות
[l]:ע"כ ט', פרק אבל בהלכות לשלש [n]עיין חוץ בימיו להורות ורשאי

שלא  ופירש"י הונא רב בשני בכפרי אורי חסדא רב הדר פרק מדאמרינן פרסאות
דאורי  המנונא רב וכן מקומו היה בפומבדיתא אלא הונא רב של מקומו שם היה
הוה, חבר דתלמיד משום תלמודא כדמפרש חסדא דרב בשני דארגיז בחדתא
דרש  להתם איקלע תנחום ר' דסנהדרין בפ"ק כדאמרינן מרבו רשות שנטל ובלבד
ותניא  הכא איכא צור דמן מאני ר' לאו לו אמר בפסח חטין ללתות מותר להו
כנגד  פרסאות שלש ממנו רחוק א"כ אלא רבו במקום הלכה יורה אל תלמיד

ע"כ: רבינו, מורי לשון ע"כ ישראל שאינו [p]מחנה ברבו אלא שנו לא אביי אמר
דאין  ר"מ מדקדק זה מלשון עיניו מלא לקום צריך מובהק ברבו אבל מובהק
אלו  ופרק אבות בפרק משמע וכן מובהק רבו הוא אא"כ לעמוד התורה מן חייב
גרסינן  ובירושלמי חכמים. מדברי וכבוד הידור שאר דכל דקדושין ופ"ק מציאות
תלמידו  מפני עומד הרב אין פירוש בנה מפני עומדת התורה אין אלעזר א"ר

צריך  הרב שאין שמחה רבינו פסק ומכאן חבר, מפני עומדין אין אמר שמואל
ו  תלמידיו מפני דקדושין לעמוד בפ"ק משמע וכן גדול חכם הוא אם אפילו

שמואל  ליה דאמר ת"ש אביו מפני שיעמוד מהו רבו והוא בנו להו דאיבעיא
הוה  מעשים דבעל יחזקאל רב שאני לה ודחי אבוך מקמי קום שיננא יהודה לרב
אין  אביו שאינו תלמיד דמפני להדיא משמע הרי מקמיה קאי שמואל דאפילו
לאותם  אפילו לתלמיד הידור שעשה רבינו למורי חזינא אמנם ע"כ. לעמוד צריך

ע"כ: האי, כולי חשובים שאינם
[q] רב אמר שילא בר יצחק בר יצחק כר' ודלא ורבא יוסף כרב דקדושין פ"ק

ע"כ: מחול, כבודו אין דאמר להו [r]חסדא ודלה דבריה בהלולא משקה רבה
בעי  הידור הכי אפילו עד כו' יהושע דרב בריה הונא ולרב פפא לרב כסא

ע"כ: ליה, למיעבד
ע"כ:[`] וחכמה, זקנה דבעי דברייתא כת"ק ודלא הגלילי כר"י

עוז  מגדל
.ÏÁÓ˘ ‰Ú˘· „Ú ˜‰·ÂÓ‰ ל"ב.):‰¯· (דף דקדושין פ"ק

.‡·‰ ÌÏÂÚÏÂ „Ú ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ì˘Î:דאבות פ"ד

.ÌÏÂÎÓ „Ú ÔÈÙÈÒÂÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ י בר ר"נ לה דמייתי חייא דרבי לראיה מימרא צחק

ז.): (דף דתעניות ‰Ù¯˜.פ"ק ÛÂÒ „Ú ÔË˜ ıÚ˘ Ì˘ÎÂ:(שם) דתעניות פ"ק

.·ÎÂ¯‰ ÈÙÓ „Ú Â¯„‰Ï ‰ÂˆÓ Á"˙ ÏÎ ופרק ע"ב) ל"ב (דף דקדושין פ"ק הכל

ירושלמי: דבכורים בתרא

היד  מקורות
דרש  יתיב ר"מ הוה הכא

שמי' מן שמועתא ואמר

אמר  ולא ישמעאל דרבי

דר' שמי' מן שמועתא

ידעין  עלמא כל א"ל עקיבא

עקיבא  דר' תלמידו דר"מ

ועיי"ש 58וכו'. א. כו, מו"ק

רפ"ט. שמחות מס' א. כד,

ברכות 59 ועיין א. לג, ב"מ

א. סג, עירובין ב. כז,

א. לג, שם 60קידושין .ב"מ

אדר"נ 61 מ"ז. פ"ה אבות

יב. לב,62פל"ז, קידושין

מי"ב 63א. פ"ד .אבות

פ"ב 64 ברכות ירושלמי

ואתחנן 65ה"ח. ספרי ראה

פתיחתא  ז. פי"א, ויק"ר ז. ו,

יב  יד,66.דאסת"ר חגיגה

י,67א. מכות א. ז, תענית

שם.68א. Ù¯˜תענית
Â1 עיין ב. לב, קידושין

דקא  חזא ב: סב, כתובות

קם  כו' שמעתי' מתחדדי

כו'. ב:2קמי' לג, קידושין

בר  שמעון ר' ואזיל חליף

להו  אמר מקמי' וקמו אבא

וכו'. חכימי דאתון חדא

מקמי' ניקו ב: לא, שבת

(ביאורי  הוא אוריין בר דגבר

סק"ב) סרמ"ד .הגר"א

לב 3 יט, .קדושים

עה"פ.4 תו"כ שם. קידושין



קנט  משנה  כסף

חכם  אלא זקן ואין זקן ת''ל אשמאי זקן אפילו יכול תקום שיבה מפני ת''ר ל''ב)
אלא  זקן אין אומר הגלילי יוסי רבי ישראל מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר
חייב  יוסי דלרבי וחכים יניק בינייהו דאיכא בגמרא ומפרש חכמה. שקנה זה
דאמר  יהודה בן דאיסי משום יוסי כר' רבינו ופסק לא. קמא ולתנא מפניו לעמוד
שיבה  כל אפילו תקום שיבה מפני התם
שיבה  דדריש דכיון כוותיה קאי במשמע
זקן  אלמא אשמאי זקן אפילו לרבות
אשיבה  קאי ולא מידרש נפשיה באפי
קאמר  וחכם זקן דאי אתא וחכים וליניק
משום  לי תיפוק חכמה משום לי למה
בן  כאיסי הלכה אביי התם ואמר זקנה
מפירוש  נראה שכן הר''ן וכתב יהודה.
נראה  הרי''ף שמדברי פי על ואף רש''י

קמא: כתנא דהלכה È˙ÓÈ‡ÓÂדסובר
.'ÂÎÂ ÔÈ·ÈÈÁ שיש קימה היא זו אי שם

תו  וגרסינן אמות ארבע זה הידור בה
ארבע  מלפניו עומד עובר חכם התם

יושב: שעבר וכיון אמות
.'ÂÎÂ ÂÈÙÓ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈ‡ שם ·

ואמרינן  ברייתא באותה ל''ב) (קידושין
בבתי  לא דבמרחץ מילי דהני בגמרא
בד''ת  להרהר שמותר במקום אבל גוואי
המרחץ  בית כתב ורבינו לעמוד. חייב
חשש  לא ולכך הכסא דבית דומיא

יותר: ÂÎÂ'.לפרש ˙ÂÈÓÂ‡ ÈÏÚ· ÔÈ‡Â
לעמוד  רשאין אומניות בעלי אין שם
במלאכתן. שעוסקין בשעה ת''ח מפני
חייבין  פירוש שרשאין לומר רבינו ודעת
לא  דמתרגמינן כנושה לו תהיה לא כמו
התוספות: כתבו וכן כרשיא ליה תהא

.ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡Ï˘ ÔÈÓÂ בברייתא שם
ראהו  שלא כמי כלומר עיניו יעצים יכול
אטו  בגמרא והקשו מאלהיך ויראת ת''ל
יכול  קאמר דהכי ומשני עסקינן ברשיעי
חיובא  זמן דלימטי מקמי עיניו יעצים
ליה. חזי לא הא חיובא זמן מטי דכי
עיניו  יעצים שלא ומנין רבינו שכתב וזהו

יראהו: שלא כדי החכם מן
.'ÂÎÂ ÁÈ¯ËÈ˘ ÌÎÁÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ שם ‚

ובגמרא: בברייתא
.'ÂÎÂ ÍÏ‰ÓÎ ‡Â‰ È¯‰ ·ÎÂ¯ ג''ז „

שם: פשוט
.'ÂÎÂ ÔÈÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ ‰˘Ï˘ יומא ‰

ודע  ל''ז). (דף הממונה להם אמר פרק
יהודה  רב אמר איתא הכי דבגמרא
הסגן  תנן בור. זה הרי רבו לימין המהלך
ועוד  משמאלו. אב בית וראש  מימינו
הרב  בדרך מהלכים שהיו שלשה תניא
בו  שיתכסה כדי פפא בר שמואל רב תרגמה משמאלו. קטן מימינו גדול באמצע

הר  מגסי ה''ז רבו כנגד המהלך והתניא זה רבו הרי ומפרש''י אצדודי. דמצדד וח
שילך  לא מימינו דקתני הא רבו בו שיתכסה כדי בקי. אינו ארץ בדרך אפילו בור
מקצת  רבו בו שיתכסה אלא ממש אחורי ולא ממש אצל לא אצדודי דמצדד הרב. אחורי ושניהם גדול אצל שמאל לצד וקטן לימין גדול ומיהו מאחוריו אלא אצלו

עכ''ל: רבו בכך ÂÈ·¯Âצד זהיר אדם וכל פשוטים דברים שהם מפני שהטעם ונראה בגמרא עלה דאתמר מאי והשמיט וכו' בדרך מהלכים שהיו דשלשה הא כתב
פ''ה  שכתב מה על שסמך לומר נראה ויותר אחת. בשורה אלא זה אחר זה ילכו שלא לאשמועינן ליה אצטריכא בדרך מהלכין דבשלשה הא אבל ארץ דרך מחמת
רבו  אחרי יתפלל דלא דההיא וס''ל יתפלל  כך ואחר אחוריו כנגד מכוון יהא ולא רבו לאחר יתרחק אלא בצדו להלך לו שאסור ואצ''ל וכו' רבו לפני יתפלל ולא

למהלך: נשמע מינה כן ואם בה נגעו ארץ דרך מדין
.'ÂÎÂ ÌÎÁ ‰‡Â¯‰ Â:(ל''ב (דף דקידושין פ''ק אבהו דרבי ÂÎÂ'.מימרא ÏÁÓ˘ ‡È˘‰Â:(י''ז (דף דכתובות ופ''ב Ì‰ÈÙשם ÔÈÎÙÂ‰ „Ú 'ÂÎÂ ÒÎ ‡È˘‰˘Î

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

עד  אּמֹות, ּבאר ּבע מ ּמּנּו מּׁשּיקרב החכם? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּפני 
ּפניו מּכנגד לא ·..5ׁשּיעבר מּפניו  עֹומדין  אין  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - הּכּסא ּבבית ולא  ה ּמרחץ  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבבית
והדרּת" הּדּור 6"ּתק ּום , ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין7, . ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מ ּפני לעמד ח ּיבין אּמנּיֹות ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻֻּבעלי 
ּבמלאכ ּתן ׁשע ֹוסקין "ּתקּום,8ּבׁשעה  ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָ

אף  ּכיס, חסרֹון  ּבֹו ׁשאין הּדּור  מה - ְְְִִֵֶֶַַַָָוהדרּת"
ּכיס. חסר ֹון ּבּה ׁשאין ְִִֵֶֶָָקימה

ׁשּלא  ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומ ּנין 
מ ּפניו יעמד ׁשּלא עד לֹומר:9יראה ּו ּתלמּוד ? ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

"ּמאלהי מס ּור 10"ויראת ׁשהּוא ּדבר ּכל הא - ְֱֵֵֶֶָָָָָָָֹ
"ּמאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ראּוי‚..11לּלב, אין ְֱֱֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכדי להן עצמֹו ויכ ּון העם, על ׁשּיטריח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלחכם
ּומתּכּון קצרה, ּבדר יל אּלא מּפניו; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיעמדּו

לעמד  יטריחֹו ׁשּלא  ּכדי  אחד , אֹותֹו יראה .12ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
החיצֹונה  ּבּדר והֹולכין  מּקיפין  הי ּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהחכמים

יטריחּו ׁשּלא ּכדי  ׁשם , מצּויין  מּכיריהן .13ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

הרי„. מּפניר ֹוכב , ׁשע ֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל ה ּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַ
הרֹוכב  מּפני  ע ֹומדין ּכ ,ׁשלׁשה ‰..14המהּל ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ

מהּלכין  ּגד ֹול [a]ׁשהיּו ּבאמצע, הרב -  ּבּדר ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׂשמאלֹו וקטן  אינֹוÂ..15מימינֹו, - חכם הרֹואה ְְִִִֵֶָָָָָֹ

עד מּלפניו , וכיוןעֹומד אּמֹות; לאר ּבע ל ֹו ׁשּיּגיע  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
י ׁשב  מּלפניו16ׁשעבר, עֹומד - ּדין  ּבית אב ראה . ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

עד  י ֹוׁשב ואינ ֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמּׁשּיראּנּו
- ה ּנׂשיא את  ראה אּמֹות. ארּבע  מאחריו ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ואינֹו עיניו, מלא מרח ֹוק מ ּׁשּיראּנּו מּלפניו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעֹומד
ׁשּית ּכּסה  עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב  עד  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַי ֹוׁשב

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ב ıÁ¯Ó‰ ˙È·· ‡Ï ÂÈÙÓ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈ‡ ולא הקשו ל''ג) (דף בגמרא
תהילים  בספר לו שניתי חומשים שני אמר וכו' מסותא בי יתיב הוי חייא רבי והא
רבינו. חילק לא למה ידעתי ולא בראי. בבתי הא גואי בבתי הא ותירצו וכו'
בהא  לחלק סברא דאין ודאי מובהק ברבו אפילו וכו' עומדין דאין דהא ונראה

גבי  בסיפא שחילק כמו לרב חכם בין
אמות  ארבע דהיינו הידור בה שיש קימה
דהתם  עיניו מלא דברבו שם דאמרו
דכיון  הר''ן כדכתב לחלק טעמא איכא
שלפניו  מילתא מוכחא מובהק רבו דהוא
כיון  הכסא בבית הכא אבל עומד הוא
מקום  דהוא משום הוא דפטור דטעמא
רבו  אינו לי מה רבו לי מה טינוף
כשהקשו  בגמרא תירצו לא ומש''ה
הוה  דרבו התם שאני חייא דרבי מההיא
וכו' לו שניתי חומשים שני כדקאמר
לאחר  רבו בין בהא לחלק סברא דאין

‡ÂÈÓÂ˙כדפרישית: ÈÏÚ· ÔÈ‡Â
.'ÂÎÂ „ÂÓÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ הם רבינו דברי

הפך  אמרו ל''ג) (דף שבגמרא תמוהין
בממון  יהדרנו יכול בברייתא שם האמור
בה  שאין קימה מה והדרת תקום ת''ל
בה  לית וקימה והקשו וכו' כיס חסרון
נקיב  דקא עסקינן לא מי כיס חסרון
להידור  קימה אקיש אלא וכו' מרגניתא
שאין  קימה אף בטול בו שאין הידור מה
מה  לקימה הידור נמי ואקיש בטול בו
הידור  אף כיס חסרון בה שאין קימה
שבגמ' הרי ע''כ. כיס חסרון בה שאין
ובענין  הבטול בענין בהידור הקימה תלו
לקימה  הידור הקישו כיס החסרון
שכתב  כמו בחסרון דהוא אפשר דהידור
הידור  מה רבינו כתב איך וא''כ רש''י
ליה  הוה הכי כו' כיס חסרון בו שאין
אף  בטול בו שאין הידור מה למימר
דבריו  לישב ואולי בטול. בה שאין קימה
כיס  חסרון בו אין דהאי נאמר בדוחק
דבהידור  דבטול כיס חסרון ר''ל דקאמר

בגמרא: כדאמרו בטול ליכא
ÂÎÂ'.ג ÔÈÙÈ˜Ó ÂÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â שם

אביי וכו'אמרו מקיף זירא רבי מקיף
מכיריהם  שאין במקום רבינו ופירש

שם: מצויים
ÍÏ‰ÓÎ.ד ‡Â‰ È¯‰ ·ÎÂ¯ בעיא שם

דאיפשטא:
ÂÈ˘·ו ÂÈ‡Â 'ÂÎÂ ÔÈ„ ˙È· ·‡ ‰‡¯

.˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ¯Â·ÚÈ˘ „Ú
גב  על ואף אבהו. דר' מימרא שם
וכן  ישב שעבר כיון שם אמרו דבחכם

אבל  סגי מיד כשעובר דבחכם כזה זה דאין רבינו פירש דין בית באב ג''כ אמרו
זה  דפירוש איתא דאי ועוד עיניו. מלא בעי דמלפניו כיון אמות ארבע בעי הכי

מיימוניות  הגהות
[a] הראוי בפתח אלא בדרכים מכבדין אין שאכלו שלשה פרק דאמרינן והא

אחד  כל אלא אחת בחבורה שניהם שאין מיירי דהתם תם רבינו תירץ למזוזה
לדבר  כשהולכין אבל רוצה שהוא כמו דרכו לעשות למהר ויכול לעצמו הולך

במה  פרק משמע וכן הכא כדמשמע מקום מכל מכבדין אחת בחבורה אחד
תוספות: הונא, בר דרבה לחמרא דלוי חמרא דקדמיה הא גבי בהמה

עוז  מגדל
.Ï‡Ó˘Ó „Ú 'ÂÎ ÂÈ‰˘ ‰˘Ï˘:(.ל"ז (יומא הממונה א"ל פרק

.ÏÂÁÓ Â„Â·Î „Ú ÌÎÁ ‰‡Â¯‰:(ע"ב ל"ב (דף דקדושין פ"ק

.ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÊÂÁ „Ú 'ÂÎ ÒÎ ‡È˘‰˘Î ז"ל אלפס ורב ע"ב) י"ג (דף הוריות סוף

דקידושין: פ"ק בהלכות כתבו

היד  מקורות
אֿב 5 לג, .קידושין

לב 6 יט, .קדושים

ב.7 לב, לג,8קידושין שם

ואילך 9א. ב לב, .שם

שם 10 .קדושים

תו"כ 11 שם. קידושין

ב.12עה"פ. לב, קידושין

ה"ג. פ"ג ביכורים ירושלמי

א 13 לג, .קידושין

ב 14 לג, יומא 15.קידושין

א  ב 16.לז, לג, קידושין

שצג. רמז תשא יל"ש (כגי'

ח. לג, תשא במדה"ג וכ"ה

קידושין, אוצה"ג וראה

.((26 (ע' כז סי' פיר"ח,

פ"ג  בכורים ירושלמי וראה

. ה"ג.

משנה קנח  כסף

אסמכתא  בבגדיו דוד מויחזק טפח בגמ' דגמרינן והא ב''ד ואב ורבו בנשיא נמי
בקרא  כתיב דלא אע''ג דהא ותדע עצמו על ולא אחרים על ללמד היא בעלמא
משום  מתאחה אינו ב''ד אב ועל נשיא על דקורע ואמרינן קרעים שנים דדוד
אבל  כדפרישית. מיניה ילפינן הלב גלוי דלענין נמי ה''ה א''כ מאלישע דגמרינן

לא  למה לי קשיא הא רבינו על קשיא אי
ליכא  דהא מבחוץ קורע הנשיא דעל כתב
וכן  דאמר חסדא דרב עליה דפליג מאן
שכתב  בדבריו לדקדק יש ועוד לנשיא.
הכל  שמת חכם אבל מהלכות בפ''ט
לבם  את שמגלים עד עליו קורעין
וזו  כלום ממנו למד לא אפילו ומשמע

וצ''ע: לו ·„''‡מנין ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ ˜‰·ÂÓ Â·¯· אלו סוף במציעתא

ת''ח  עולא אמר ל''ג) (דף מציאות
זה  וקורעין זה מפני זה עומדים שבבבל
מזה. זה שלומדין מפני כלומר זה על
היא  זו אי תנא ל''ד) (דף דקדושין ובפ''ק
ארבע  זה אומר הוי הידור בה שיש קימה
ברבו  אלא אמרן לא אביי אמר אמות
מלא  מובהק ברבו אבל מובהק שאינו

Ï‡עיניו: ÂÏÈÙ‡ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ „Á‡ ¯·„ ‡Ï‡ ÂÓÓ „ÓÏ בסוף

קרע  שמואל ל''ג) (דף מציאות אלו פ'
אחד  דאסבריה מרבנן ההוא על מאניה

כיון: פותח ואחד השחי לאמת יורד
.'ÂÎÂ Á''˙ ÏÎÂ È אינו חכם פ''ה באבות

בחכמה: ממנו שגדול מי בפני מדבר
.'ÂÎÂ ÏÂÁÓÏ ‰ˆ¯˘ ˜‰·ÂÓ‰ ·¯‰ ‡È
חסדא  רב פליגי ל''ב) (דף דקדושין פ''ק
כבודו  כבודו על שמחל רב אי יוסף ורב
דמחול  אמר יוסף ורב לא או מחול
וכיון  לפניהם הולך מוה' לה ומייתי
ברבו  דאפילו אלמא קרא מהאי דיליף
יוסף  כרב התם ס''ל ורבא עסקינן מובהק
בתרא  דרבא ועוד חד לגבי תרי להו והוו
וכן  מחול דכבודו רבינו פסק לכך הוא

ז''ל: והרא''ש הרי''ף ˘Î˙·פסקו ‰ÓÂ
¯Â„È‰ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ÂÏÈÙ‡„

.„·ÚÓÏ ÈÚ· ‡‰ÈÓ:שם זה גם
.'ÂÎÂ Í„ÈÓÏ˙ „Â·Î È‰È ·È באבות

ד': פרק
È˙„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰·¯‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ ‚È

.'ÂÎÂ È¯·ÁÓ פרק חנינא דרבי מימרא
דמכות: שני ופרק דתעניות קמא

‰ÂˆÓ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ ‡ È˘˘ ˜¯Ù
.'ÂÎÂ Â¯„‰Ï דף) דקידושין קמא פרק

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ר ּבֹו ׁשה ּוא [l]ּוכ ׁשּימ ּות עד ּבגדיו , ּכל קֹורע - ְְֵֶֶַַַָָָָ
לעֹולם  מאחה ואינ ֹו לּבֹו; את .58מגּלה ְְְְִֵֶֶֶַַָ

מבהק ּברּבֹו אמּורים ? ּדברים  ׁשּלמד [n]ּבּמה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻ
רב  מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. רב ְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹמּמּנּו
ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו חבר , ּתלמיד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחכמתֹו

אבל  האּלּו; הּדברים וקֹורע [p]ּבכל מ ּלפניו, עֹומד  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשה ּוא  הּמתים  ּכל על  קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם ְִֵֵֵֶֶַַַָָָעליו

עליהם  .59מתאּבל  ְֲִֵֵֶַ
ּבין קטן ּבין  אחד, ּדבר  אּלא מּמּנּו למד לא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאפּלּו

עליו וקֹורע מּלפניו , עֹומד - וכל È..60ּגדֹול  ְְְִֵֵַָָָָָָ
מדּבר  אינ ֹו - מכ ּונֹות ׁשּדע ֹותיו חכמים  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻּתלמיד 
ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבפני

ּכל ּום  מ ּמּנּו למד ׁשרצהÈ‡..61ׁשּלא הּמבהק ּבכל [q]הרב ּכבֹוד ֹו על למחל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּבידֹו. הר ׁשּות - מהן  לאחד  אֹו ּתלמידיו, לכל מהן , ּבאחד  אֹו האּלּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּדברים

ׁשּמחל , ּפי על  ׁשּמחל [r]ואף ּבׁשעה  ואפ ּלּו לה ּדרֹו, הּתלמיד ּכׁשם È·..62חּיב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את לכּבד צרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד  חּיבין  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתלמידים 

' חבר ּכׁשל  עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד 'יהי  חכמים : להּזהר 63אמרּו אדם   וצרי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּולאהבן הּבא 64ּבתלמידיו , ולעֹולם ה ּזה ּבעֹולם המהּנין הּבנים ׁשהן  ,65. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

.‚Èל ּבֹו ּומרחיבין הרב , חכמת מֹוסיפין 'הרּבה 66הּתלמידים חכמים: אמרּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָ
מּכּלם' יתר  ּומּתלמידי מר ּבֹותי , יתר  מחברי  למד ּתי  קטן67חכמה ׁשעץ ּוכׁשם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד  הרב, את  מחּדד קטן  ּתלמיד ּכ ּגדֹול, עץ את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמדליק
מפארה  חכמה .68ּבׁשאלֹותיו  ְְְִֵָָָָָֹ

å ÷øt¤¤35 שיעור
ליום  אחד פרק

להּדרֹו‡. מצוה  - חכמים  ּתלמיד ר ּבֹו1ּכל ׁשאינֹו ּפי על ואף "מּפני2, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זקן " ּפני והדר ּת ּתקּום, זה3ׂשיבה חכמה [`], לעמד 4ׁשּקנה חּיבין  ּומאימתי . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

משנה  לחם

הלב  את דמגלין דינא האי ליה אית לאביו הושוה ולא בברייתא ליה תני דלא
דינא  האי ליה לית אחר דשום בלבד מילתא להך אלא הושוו לא א''כ עליו
אין  לאביו דהושוו דבהני דוקא ואלא אחר על וכן מאחין חכם דעל דאיחוי

ÂÎÂ'.מאחין: ÂÈÏÚ Ú¯Â˜Â ÂÈÙÓ „ÓÂÚ Ï·‡ אינו אחד חכם דוקא היינו פירוש
שהוא  אע''פ אחר חכם על לקרוע חייב
שאר  כדרך אלא מובהק שאינו רבו
חכם  על קורעים העם כל אבל המתים
בפרק  שכתב וכמו לבם את שמגלין עד
אלא  איירי לא והתם אבל מהלכות ט''ו
שכתב  מה על וסמך חכם שאינו במי

כאן:
ÂÎÂ'.יא ÏÂÁÓÏ ‰ˆ¯˘ ˜‰·ÂÓ‰ ·¯‰

רב  אי פליגי ל''ב) (דף דקדושין בפ''ק
ופסק  מחול כבודו כבודו על שמחל
בעי  מיהא הידור מ''מ יוסף. כרב רבינו
דאמרו  מההיא שם שנראה כמו למעבד

רבנן: לאו והני רבנן הני
א ששי ÂÎÂ'.פרק Á''˙ ÏÎ בפ''ק

ור''י  ת''ק מחלוקת ל''ב) (ד' דקדושין
בן  כאיסי והלכה יהודה בן ואיסי הגלילי
התם  כדפסיק במשמע שיבה דכל יהודה
שקנה  דזקן הגלילי כר''י ס''ל ואיהו

ז''ל: הר''ן שהכריח כמו חכמה

מיימוניות  הגהות
[l]:ע"כ ט', פרק אבל בהלכות לשלש [n]עיין חוץ בימיו להורות ורשאי

שלא  ופירש"י הונא רב בשני בכפרי אורי חסדא רב הדר פרק מדאמרינן פרסאות
דאורי  המנונא רב וכן מקומו היה בפומבדיתא אלא הונא רב של מקומו שם היה
הוה, חבר דתלמיד משום תלמודא כדמפרש חסדא דרב בשני דארגיז בחדתא
דרש  להתם איקלע תנחום ר' דסנהדרין בפ"ק כדאמרינן מרבו רשות שנטל ובלבד
ותניא  הכא איכא צור דמן מאני ר' לאו לו אמר בפסח חטין ללתות מותר להו
כנגד  פרסאות שלש ממנו רחוק א"כ אלא רבו במקום הלכה יורה אל תלמיד

ע"כ: רבינו, מורי לשון ע"כ ישראל שאינו [p]מחנה ברבו אלא שנו לא אביי אמר
דאין  ר"מ מדקדק זה מלשון עיניו מלא לקום צריך מובהק ברבו אבל מובהק
אלו  ופרק אבות בפרק משמע וכן מובהק רבו הוא אא"כ לעמוד התורה מן חייב
גרסינן  ובירושלמי חכמים. מדברי וכבוד הידור שאר דכל דקדושין ופ"ק מציאות
תלמידו  מפני עומד הרב אין פירוש בנה מפני עומדת התורה אין אלעזר א"ר

צריך  הרב שאין שמחה רבינו פסק ומכאן חבר, מפני עומדין אין אמר שמואל
ו  תלמידיו מפני דקדושין לעמוד בפ"ק משמע וכן גדול חכם הוא אם אפילו

שמואל  ליה דאמר ת"ש אביו מפני שיעמוד מהו רבו והוא בנו להו דאיבעיא
הוה  מעשים דבעל יחזקאל רב שאני לה ודחי אבוך מקמי קום שיננא יהודה לרב
אין  אביו שאינו תלמיד דמפני להדיא משמע הרי מקמיה קאי שמואל דאפילו
לאותם  אפילו לתלמיד הידור שעשה רבינו למורי חזינא אמנם ע"כ. לעמוד צריך

ע"כ: האי, כולי חשובים שאינם
[q] רב אמר שילא בר יצחק בר יצחק כר' ודלא ורבא יוסף כרב דקדושין פ"ק

ע"כ: מחול, כבודו אין דאמר להו [r]חסדא ודלה דבריה בהלולא משקה רבה
בעי  הידור הכי אפילו עד כו' יהושע דרב בריה הונא ולרב פפא לרב כסא

ע"כ: ליה, למיעבד
ע"כ:[`] וחכמה, זקנה דבעי דברייתא כת"ק ודלא הגלילי כר"י

עוז  מגדל
.ÏÁÓ˘ ‰Ú˘· „Ú ˜‰·ÂÓ‰ ל"ב.):‰¯· (דף דקדושין פ"ק

.‡·‰ ÌÏÂÚÏÂ „Ú ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ì˘Î:דאבות פ"ד

.ÌÏÂÎÓ „Ú ÔÈÙÈÒÂÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ י בר ר"נ לה דמייתי חייא דרבי לראיה מימרא צחק

ז.): (דף דתעניות ‰Ù¯˜.פ"ק ÛÂÒ „Ú ÔË˜ ıÚ˘ Ì˘ÎÂ:(שם) דתעניות פ"ק

.·ÎÂ¯‰ ÈÙÓ „Ú Â¯„‰Ï ‰ÂˆÓ Á"˙ ÏÎ ופרק ע"ב) ל"ב (דף דקדושין פ"ק הכל

ירושלמי: דבכורים בתרא

היד  מקורות
דרש  יתיב ר"מ הוה הכא

שמי' מן שמועתא ואמר

אמר  ולא ישמעאל דרבי

דר' שמי' מן שמועתא

ידעין  עלמא כל א"ל עקיבא

עקיבא  דר' תלמידו דר"מ

ועיי"ש 58וכו'. א. כו, מו"ק

רפ"ט. שמחות מס' א. כד,

ברכות 59 ועיין א. לג, ב"מ

א. סג, עירובין ב. כז,

א. לג, שם 60קידושין .ב"מ

אדר"נ 61 מ"ז. פ"ה אבות

יב. לב,62פל"ז, קידושין

מי"ב 63א. פ"ד .אבות

פ"ב 64 ברכות ירושלמי

ואתחנן 65ה"ח. ספרי ראה

פתיחתא  ז. פי"א, ויק"ר ז. ו,

יב  יד,66.דאסת"ר חגיגה

י,67א. מכות א. ז, תענית

שם.68א. Ù¯˜תענית
Â1 עיין ב. לב, קידושין

דקא  חזא ב: סב, כתובות

קם  כו' שמעתי' מתחדדי

כו'. ב:2קמי' לג, קידושין

בר  שמעון ר' ואזיל חליף

להו  אמר מקמי' וקמו אבא

וכו'. חכימי דאתון חדא

מקמי' ניקו ב: לא, שבת

(ביאורי  הוא אוריין בר דגבר

סק"ב) סרמ"ד .הגר"א

לב 3 יט, .קדושים

עה"פ.4 תו"כ שם. קידושין



קסא  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ È לאו רבנן י''ח) (דף דבתרא קמא פרק
העם, המון עם ולבנות לחפור בעצמם הם לצאת פירוש נינהו בכלוזא מיפק בני

המון: ר''ל ÂÎÂ'.שכלוזא Ì‰Ó ÔÈ·Â‚ ÔÈ‡Â כלומר נטירותא צריכי לא רבנן שם
משמרתן: ÂÎÂ'.שתורתן Ì˙Â‡ ÔÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ‡Â ÍÏÓ‰ ˙¯Â˘˙Ï ‡ÏÂ רב שם

בר  נחמן רב א''ל ארבנן כרגא רמא חנן
חובב  אף דכתיב אדאורייתא עברת יצחק
תלמידי  דהיינו בידיך קדושיו כל עמים
דכתיב  ואדנביאי מס, יפרעו שלא חכמים
כלומר  אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם
אקבצם  מיד הגוים בין ישנו כלם אם
דכתיב  אדכתיבי וכו', יחלו מעט ואם
למירמי  שליט לא והלך בלו מנדה
בבנין  עסוקים שהיו לפי כלומר עליהון

מלאכת שהיא המקדש וה''ה בית שמים
מנת  זו מנדא יהודא רב ואמר לת''ח
זו  והלך גולגלתא כסף זה בלו המלך
תשורת  דהיינו הרי''ף וכתב ארנונא

ÂÎÂ'.המלך: ‰¯ÂÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ'פ
מדרבנן  צורבא אי כ''ב) (ב''ב יחפור לא

שוקא: ליה נקיט ÂÏהוא ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ
.'ÂÎÂ ÔÈ„ שבועות) העדות שבועת פ'

הוה  עילאי דרב בריה עולא רב כ''ט)
רב  ליה שלח נחמן דרב קמיה דינא ליה
ובמצות  בתורה עמית חבירנו עולא יוסף
למשרי  ליה שלח דלהכי התם ואמרי'
בעלי  שאר קודם דינו לפסוק כלו' תגרא

‡Â˙Â.דינין: ÔÈ·È˘ÂÓÂ אע''פ כלומר
כדאיתא  אותו מושיבין בעמידה שדינו
כלומר  עשה האי (שם) העדות בשבועת
כלומר  עשה והאי האנשים שני ועמדו
עשה  ת''ח לרבות תירא אלהיך ה' את

עדיף. תורה דכבוד
‰·¯Á ‡Ï 'ÂÎÂ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ÔÂÚ ‡È

.'ÂÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È דף) כתבי כל פרק שבת
‰ÌÈÓÎÁקי''ט): ˙‡ ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ שאין ואלו צ') (סנהדרין חלק פרק

ואפיקורוס. וכו' לעוה''ב חלק להם
דאמרי  חנינא ור' רב אפיקורוס ובגמרא

ת''ח. המבזה זה È¯‰Âתרוויהו ˘''ÓÂ
‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ ÏÏÎ· ‡Â‰ שם זה גם

אפיקורוס: זה בזה ה' דבר ÓÂ''˘כי
.'ÂÎÂ ÂÒ‡Ó˙ È˙Â˜Á· Ì‡ יש כך

בספרא: שכתוב ממה ללמוד
.'ÂÎÂ Â‰ÊÈ·˘ ÌÈ„Ú Â‡· Ì‡ ·È בפרק

אמרינן  ט''ו) (מ''ק מגלחין אלו
טבחא  לההוא ורבא אביי דשמתוהו
(דף  דעדיות ובפ''ה טובי, ברב דאתפקר
שאמר  מפני עקביא את שנידו תנן י''א)
השקוה  דוגמא ואבטליון שמעיה על
לומר  שמתו מי בפרק מייתי ומינה
צריך  מיתה לאחר אפילו זקן המבזה אמרה הדא עלה וקאמר מתני' האי נמי מייתי מגלחין אלו פ' ובירושלמי חכמים. תלמידי של מטתן אחר שמספר  למי שמנדין
בפרק  כמוזכר חייב שיהיה מיתה לאחר ואמו אביו למקלל מהכתוב ריבוי שצריך וזהו מותו לאחר מהמבזהו בחייו המבזהו עונש שגדול שנראה הריב''ש וכתב נדוי.

רבינו: דברי הם וכך עכ''ל. ÂÎÂ'.הנחנקים Â˙Â‡ ÔÈÒÂ˜Â ריש קמיה עובדא אתא חנינא בר יהודה לר' אפקר נש בר חד החובל פ' בקמא הרי''ף כתבו ירושלמי
דדהבא: ליטרא וקנסיה ÂÎÂ'.לקיש ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â 'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰Ê·Ó‰Â מנדין שב''ד דברים בכלל מונה דידן ובגמרא מגלחין אלו פ' בירושלמי מפורש

ת''ח: של מטתו אחר המספר (שם) שמתו מי פ' ברכות ·˘·ÂÏÈ.עליהם Â‰Â„È˘ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯È˘ „Ú ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó ÔÈ‡ ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ
דאתפקר  טבחא בההוא י''ז) (מ''ק מגלחין אלו בפ' קצת משמע והכי בשבילו. שנידוהו החכם שיפייס עד כלומר בפתח, והרי''ש בשב''א היו''ד גרסינן דשירצה נראה
כל  צב) (דף החובל פ' בסוף ותניא ליה. שרו הוו לא דפייסיה לאו דאי משמע דיניה לבעל ופייסיה אזל לסוף ושמתוהו ורבא אביי עליה אימנו מתנא בר טובי ברב
בחיר''ק  היו''ד שירצה עד גרסינן ולא מחילה. ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו נביות אילי כל הביא אפי' בשתו על שדואג כלומר צערו אבל בשתו דמי שאמרו אלו

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּתקּום" ׂשיבה  "מּפני  ׁשּנאמר: - לסמכ ֹו ּכל 29יד , ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָ
אינןÈ.ּבמ ׁשמע.[d]ׂשיבה - חכמים [e]ּתלמידי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

ּבבנין ה ּקהל  ּכל  עם ּבעצמן  לעׂשֹות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָי ֹוצאין
יתּבּזּו ׁשּלא  ּכדי  ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחפירה

הארץ  עּמי לבנין30ּבפני מהן ּגֹובין ואין . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּׁשֹומרין31החֹומֹות  ּוׂשכר  ה ּׁשערים 32ות ּקּון ְְְְִִִַַַַָ

ה ּמל לתׁשּורת  ולא ּבהן, מחּיבין33וכּיֹוצא ואין  . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
העיר  ּבני  על  קצ ּוב ׁשה ּוא מס ּבין הּמס, לּתן  ְִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותן 

ואי ׁש אי ׁש ּכל על  קצּוב ׁשהּוא מס ׁשּנאמר:34ּבין , ֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
מעט, ו ּיחּלּו אקּבצם; עּתה בּגֹוים , יתנּו ּכי  ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ"ּגם

(ו )ׂשרים" מל .35מּמּׂשא  ְִִֶֶַָָ
מּניחין חכמים, לתלמיד סח ֹורה  היתה  אם ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָוכן 
ה ּׁשּוק  מּבני אחד  מּניחין ואין  ּתחּלה ; למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותֹו

ה ּוא  ׁשּימּכר  עד ּדין,36למּכר, לֹו היה  אם וכן  . ְְְִִִִֵֶַָָֹֹ
מקּדימין - הרּבה  ּדינין  ּבעלי  ּבכלל  עֹומד ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַוה ּוא

אֹותֹו37אֹותֹו ּומֹוׁשיבין  ,38..‡È ה ּוא ּגדֹול ע ֹון ִִָָ
אֹותן לׂשנא  א ֹו החכמים את חרבה 39לבּזֹות לא ; ְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד  ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיר ּוׁשלים ,
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי  מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהי ּו

ּבנבאיו " ּתֹורה:40ּומּתע ּתעים ׁשאמרה זה וכן  ּדבריו. מל ּמדי מבּזין ּכלֹומר, ; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתמאס ּו" ּבחּקתי ּתמאסּו41"ואם חּקתי  ּבמלּמדי ואם את .42- המבּזה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻ

ּבזה" ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: ה ּוא והרי ה ּבא, לעֹולם חלק לֹו אין - .43החכמים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.·È עדים ּבאּו אם - הּבא לעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי  על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף
ּבדברים  אפּלּו ּברּבים 44ׁשּבּזהּו, ּדין  ּבית אֹותֹו ּומנ ּדין נ ּדּוי, חּיב וקֹונסין45- , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

מק ֹום  ּבכל זהב ליטרא  החכם 46אֹותֹו את והמבּזה  לחכם. א ֹותּה ונֹותנין  , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
מֹותֹו לאחר  אפּלּו ּכׁשּיחזר 47ּבדברים, אֹות ֹו מּתירין  והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנ ּדין - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

זה 48ּבתׁשּובה  ׁשּירּצה עד  אֹותֹו, ל ֹו מּתירין אין  - חי החכם היה אם  אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשבילֹו .49ׁשּנּדּוהּו ְִִִֶ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.י ˙Â˘ÚÏ ÔÓˆÚ· ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ‡:דב''ב בפ''ק מבואר הוא זה ÏÂ‡כל
.'ÂÎÂ ÍÏÓ‰ ˙¯Â˘˙Ï:ז''ל הרי''ף וכ''פ שם. שאמרו ארנונא פי' ˘Ó‡¯והוא

.'ÂÎÂ ÌÈÂ‚· Â˙È ÈÎ Ì‚ עברת שם שאמרו כמו דאורייתא קרא דאיכא אע''ג
יותר: מבואר שהוא נביא של פסוק רבינו הביא מ''מ וכו' ואדנביאי אדאורייתא

.'ÂÎ ‰¯ÂÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ לא בפ'
דגרוגרת: דימי דרב מעשה גבי יחפור

‡Âיא ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙ÂÊ·Ï ÏÂ„‚ ÔÂÚ
.'ÂÎÂ Ô‡Â˘Ï מלמדיה בוזים רבינו ופי'

במלאכי  דמלעיבים משום והטעם וכו'
ממש  מלאכים שהם לומר אפשר אלהים
בנביאיו  מתעתעים וכן חכמים ולא
פירש  לכך ממש נביאים הם דילמא
דבריו  בוזים דע''כ מבוזים ליה דנפקא
אלהים  דמלאכי דומיא דבריו מלמדי הם

‰ÌÈÓÎÁונביאים: ˙‡ ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ במשנה אמרו חלק בפרק

הבא  לעולם חלק לו דאין אפיקורוס
תלמידי  מבזה דהיינו בגמרא ופירשו
רבינו  כתב למה קשה וא''כ חכמים
הן  שלשה ג' פרק תשובה בהלכות
כאן  פי' שהוא כיון וכו' האפיקורוסין
חכמים  תלמידי מבזה היינו דאפיקורוס
האפיקורסין. הן ארבעה למנות לו והיה
של  זה דמין לומר יש לזה מיהו
כמו  השלשה כשאר אינו אפיקורוס
ויש  הפרק באותו כתב עצמו שהוא
שאין  חכמים ואמרו וכו' קלות עבירות
וכו' והמבזה וכו' הבא לעולם חלק להם
שמנה  השלשה לו דמנין קשה מ''מ אבל
אפיקורוס  שנקרא בגמרא מצינו שלא

זה: אלא
ÂÎ'.יב ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ זה כל

דברים  בד' אומרו עוד יפה, ב''י ביאר
ע''ש: וכו'

מיימוניות  הגהות
[d]דלא אמר במשמע שיבה כל דאמר פירוש יהודה בן כאיסי הלכה יוחנן רבי

ע"ש: כדלעיל, בחכמה דתלי הגלילי כר"י ודלא וזקנה חכמה דבעי כת"ק
[e] ארון ועשו וכתיב עץ ארון ועשית כתיב יוחנן ר' אמר גרסינן לו בא ופרק

מלאכתו: לעשות מצווין עירו שבני לת"ח מכאן

עוז  מגדל
.‡Â‰ ¯ÂÎÓÈ˘ „Ú ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙:(.ח (דף דב"ב „ÔÈפ"ק ÂÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ

.Â˙Â‡ ÔÈ·È˘ÂÓÂ „Ú 'ÂÎ:(.ל (דף העדות שבועת ˙ÂÒ‡Ó.פרק „Ú ‡Â‰ ÏÂ„‚ ÔÂÚ
ע"ב): קי"ט (דף כתבי כל ·Ê‰.פ' „Ú ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ:(.צ"ט (דף חלק פ'

.ÌÈ·¯· „Ú 'ÂÎ ‰Ê·Ó‰˘ Ù"Ú‡:בתלמוד מקומות ט"ז.)ובכמה (דף מגלחין אלו פ'

.ÌÎÁÏ „Ú ·‰Ê ‡¯ËÈÏ Â˙Â‡ ÔÈÒÂ˜Â:החובל פ' בירושלמי

היד  מקורות
לב 29 יט, ב"ב 30.קדושים

א. ב.31ח, ז, שם 32שם

א. ב.33ח, סב, נדרים עיין

ר"י 34 שם. נדרים שם. ב"ב

ב"י  (ע"פ א ח, ב"ב מיגש

אבל  ד"ה רמג סי' יו"ד

ד"ה  קסג סי' חו"מ הרא"ש.

נראה). י 35ואינו ח, .הושע

ב"מ 36 טו. א, דברים ספרי

א  כב, ב"ב ב. .קח,

סב,37 נדרים א. ל, שבועות

ב 38א. ל, .שבועות

ב.39 קיט, דה"ב 40שבת

טז. טו.41לו, כו, בחוקותי

צ,42 סנהדרין עה"פ. תו"כ

ב  צט, לא.43.א. טו, שלח

מ"ו.44 פ"ה עדיות

ה"א. פ"ג מו"ק ירושלמי

א  יט, ע,45.ברכות קידושין

רמג  סי' יו"ד הב"י (כגי' א

הרמב"ם) ומ"ש .ד"ה

ה"ו.46 פ"ח ב"ק ירושלמי

שם.47 עדיות שם. ברכות

ה"א.48 פ"ג מו"ק ירושלמי

ב"ק עי 49 א. טז, מו"ק ין

(כס"מ). א צב,

משנה קס  כסף

.ÌÚ‰ ÈÙÏÎ.דקידושין פ''ק הרי''ף וכתבה י''ג) (דף בתרא פרק בהוריות ברייתא
מיירי  דלעיל אבהו ודרבי המדרש בבית מיירי ברייתא דהאי התוספות וכתבו
אבהו  ובדר' המדרש לבית נכנס כשהנשיא אמרינן דהכא כן מוכיח והלשון בשוק
דהא  בגמרא דאמרינן ואע''ג בשוק שהוא דמשמע עובר חכם הרואה אמרינן

לקטנים  ה''מ למקומו חוזר לצורך דיצא
נפשיה  למבדק דה''ל לא לגדולים אבל
אמר  הכי דבתר משום רבינו כתבו לא
אפילו  עלמא דחלשא האידנא רבא

נמי: לגדולים
.'ÂÎÂ ·˘ÂÈ ‡Â‰˘ „ÈÓÏ˙ Á פ''ק

איבו  דרבי מימרא ל''ג) (דף דקידושין
וכו' כבודו יהא שלא וכו' ינאי ר' אמר
אלא  שמים מלכות עול מקבל שאינו
דה''מ  התוספות וכתבו וערבית. שחרית
לעמוד  חייב בחוץ אבל המדרש בבית
יראה  שלא כדי פעמים כמה אפילו

רבו: בכבוד כמזלזל
.'ÂÎÂ ‰˜Ê· ‚ÏÙÂÓ Ô˜Ê ‡Â‰˘ ÈÓ Ë

ל''ג) (דף כאיסי שם הלכה יוחנן ר' אמר
במשמע  שיבה כל דאמר יהודה בן
קאים  הוה יוחנן ר' בגמרא תו ואמרינן
קאים  לא מיקם רבא ארמאי סבי מקמי
ידא  יהיב הוה אביי להו עביד הידור
לא  יוחנן דר' דקימה רבינו וסובר לסבי.
להו  עביד הוה הידור אלא קומתו מלא
ופסק  בדברים היינו דרבא הידור וא''כ

נינהו. דבתראי ורבא ÓÂ''˘כאביי
'ÂÎÂ ‰·È˘ ÈÙÓ ¯Ó‡˘ כאיסי היינו

קשה  אבל שכתבתי. וכמו יהודה בן
ואפילו  שיבה דכל סובר שרבינו שכיון
פלג  מאן כותי ואפילו מרבה אשמאי זקן
ישראל  לזקני כותי זקן בין לחלק ליה
ישראל  בכבוד אדם דחייב דכיון וי''ל
תקום  תורה כשאמרה הכותי מכבוד יותר
מפניו  לקום לישראל אלא להשוותם אין
לא  אבל יד וליתן דברים להידור ולכותי
מפליג  הוה יוחנן ר' ואפילו מפניו לקום
וכמו  יהודאי לסבי ארמאי סבי בין
היה  לא ארמאי דלסבי בסמוך שכתבתי
היה  יהודאי ולסבי קומתו מלא עומד
להשוותם  דאין ס''ל ורבא ואביי עומד
להקימם  היינו דארמאי תקום אלא כ''כ

יד: ובנתינת Â¯„‰Ïבדברים È„Î ‡Ï‡ Â˙ÓÂ˜ ‡ÏÓ „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â ÂÈ·¯ ˘''Ó ÏÚÂ קומתו כדי הזקן מפני לקום חייב שאינו כתב למה יודע ואיני הטור כתב
מלא  הזקן מפני לעמוד צריך שאין אמר שלא ואפשר קומתו. מלא הזקן מפני צריך כך קומתו מלא חכם מפני לקום שצריך וכמו וחכם זקן ילפינן קרא מהך דהא
קומתו, מלא הזקן מפני לקום צריך אדם כל אבל הידור לו יעשה אלא הזקן מפני לקום להתבזות לו אין כבוד ג''כ בו לנהוג שצריכין שכיון חכם ילד אלא קומתו

עכ''ל:

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּכבֹודֹו]יט [.17מעיניו ּכב ֹוד ֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא ְְְִֵֵֶַַַָָָ
.18מח ּול  ָ

יֹוׁשבין, ואינן  עֹומדין ; העם ּכל נכנס , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּכׁשהּנׂשיא
'ׁשבּו' להן: ׁשּיאמר נכנס,19עד ּדין ּבית ּכׁשאב  . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן , מ ּכאן עֹומדין  ׁשּורֹות ׁשּתי  לֹו ְְִִִִֵַָָעֹוׂשין
י ֹוׁשבין העם  ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְִִִֵֶָָָָׁשּנכנס 

ּבארּבע Ê[b].ּבמקֹומן. לֹו ׁשּיּגיע ּכל ׁשּנכנס, חכם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
עד  יֹוׁשב , ואחד  ע ֹומד אחד מּלפניו, עֹומד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאּמֹות

ּבמקֹומֹו וי ׁשב  .20ׁשּנכנס ְְְִִֵֵֶָ
ח  ׁשהרּבים ּבני ּבזמן  - חכמים ותלמידי  כמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ונכנסין העם  רא ׁשי  על  מקּפצין להן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָצריכין
ׁשּיּכנס 21למקֹומן חכמים לתלמיד ׁשבח ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

למקֹומֹו22ּבאחרֹונה  חֹוזר ,לצר יצא ;23. ְְֲִֵֶַָָָָֹ
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן  ׁשּיׁש ּבזמן  - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבני 
הֹופכין לׁשמע , ּדעת ּבהן אין  אביהן; ּכלּפי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפניהן 

העם  ּכלּפי לפניÁ..24ּפניהן י ֹוׁשב ׁשהּוא ּתלמיד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּתמיד  ׁשחרית 25רּבֹו א ּלא מּפניו  לעמד רּׁשאי אינ ֹו , ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מּכב ֹוד  מרּבה ּכב ֹוד ֹו יהא  ׁשּלא ּבלבד , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֻוערבית
על Ë..26ׁשמים  אף  - ּבזקנה מפלג  זקן ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

לפניו עֹומדין  חכם, ׁשאינ ֹו החכם 27ּפי ואפ ּלּו . ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבזקנה; הּמפלג הּזקן ּבפני  עֹומד ילד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

להּדרֹו ּכדי א ּלא ק ֹומת ֹו, מלא  לעמד ח ּיב  .28ואינ ֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
לֹו ונ ֹותנין ּבדברים אֹות ֹו מה ּדרין ּגֹוי, זקן  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָואפּלּו

משנה  לחם

וכיון  וכו' אב''ד ראה אחד דהל''ל לתרווייהו ישב שעבר וכיון חד לימא כזה
אחרינא  ישב שעבר וכיון בחכם מדקאמר וחכם דין בית אאב וקאי ישב שעבר

כזה  זה של הפירוש דאין :משמע
ÌÈÓÎÁ.ז È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁ È·:הוריות ·‰Ìבסוף ˘È˘ ÔÓÊ· ÌÈÓÎÁ È·

ÈÙÏÎ Ì‰ÈÙ ÌÈÎÙÂ‰ ÚÂÓ˘Ï ˙Ú„
.Ì‰È·‡ שאביהם חכמים בני אמרו שם

תנאי  דצריך משמע הצבור על ממונים
כתבו  לא ורבינו הרי''ף כתבו וכן זה

בגרסתו: היה לא ואולי
‡Â˙Âט ÔÈ¯„‰Ó È˙ÂÎ Ô˜Ê ÂÏÈÙ‡Â

.'ÂÎÂ ÂÎÓÂÒÏ „È ÂÏ ÔÈ˙ÂÂ 'ÂÎÂ סובר
אפילו  הוא במשמע שיבה דכל רבינו
קאי  הוה יוחנן ר' אמר איך וא''ת כותי
הרפתקי  כמה אמר דארמאי סבי מקמי
דכמה  טעמא האי לו ולמה עלייהו עדו
שיבה  דכל ליה תיפוק וכו' הרפתקי
וי''ל  התוס'. שהקשו וכמו במשמע
היה  לא חכם דהיה כיון יוחנן ר' דמ''מ
לפי  ואינו כזקן דהוי לעמוד מחוייב
הרפתקי  כמה דמשום קאמר ולכך כבודו

קאים: ÌÈ¯„‰Óהוה ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎ ÌÈ¯·„· Â˙Â‡ דלא פסק ז''ל הוא

הידור  התם דאמר כרבא אלא יוחנן כר'
ידא  יהיב התם דאמר וכדאביי להו עביד
רבא  התם אמר והא וא''ת ארמאי לסבי
אמר  וכו' משדר נחמן רב שליחא משדר
איכא  אבא בר נחמן כמה תורה לאו אי
שולחים  דשליח דס''ל משמע בשוקא
מפני  לא עצמן הן אבל יד לפשוט להם
לרבינו  הי''ל וא''כ וכו' התורה כבוד
דהוה  דאביי עליה דפליג כרבא לפסוק
בכל  כרבא דהלכתא לסבי ידא יהיב
הא  בת''ח איירי לא רבינו וכ''ת מקום.
בדברים  אותו דמהדרין היכי דכי ליתא
עביד  הוה רבא דהא בת''ח אפילו הוא
איירי  לסומכו יד נותנין נמי והכי הכי
ראה  שרבינו דכיון וי''ל בת''ח. אפילו
משדר  ורבא קאים הוה דמיקם יוחנן רבי
פסק  מזו זו רחוקות סברות שהם שלוחא

סבר  שהיא ביניהם כאביי אמצעית א
ידיה: להו יהיב הוה ממש דאביי

מיימוניות  הגהות
[b] ברשות אבל התם כדמשמע המדרש בבית איירי זה דכל ופיר"י הוריות שילהי

ע"כ: למעלה, בסמוך מבואר כאשר דינו הרבים
אבהו  רבי דברי שהם אלו דברים הביא שלא אלפס כרב כתב ז"ל [הרא"ש *
לרבות  תירא אלהיך ה' את דרש ר"ע וגם לדבר קצבה נתן שלא אלעזר כר' דס"ל
ויראה  באימה לעמוד צריך ביום פעמים כמה שכינה פני מקבל אדם ואם ת"ח

רמ"ב]: סימן י"ד הטור עכ"ל
ס"ד)]: (דף הרואה למי קודם מי הרים ועוקר [סיני *

[c] אביי להו עביד הידור קאי לא מיקם רבא כו' ארמאי סבי מקמי קאי אביי
שלוחיה: משדר הוה רבא לסבא ידא יהיב

עוז  מגדל
.ÌÈÓ˘ „Ú 'ÂÎ ÌÈÓÎÁ È·:(ע"ב ל"ג (דף דקידושין פ"ק

.‰˜Ê· „Ú Ô˜Ê ‡Â‰˘ ÈÓ:(.ק"כ (דף נוחלין יש ופרק ע"ב) ל"ב (דף שם

.ÚÓ˘Ó· „Ú ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â:(שם) דקדושין פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."ÏÂÁÓ Â„·Î Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ‡È˘‰Â" .ËÈ

÷åñôä ìò פחéøôñá øîàð "àèçé àéùð øùà" פטäðùîáå צåäæéà"
.àéùðî øúåé àåä êìî øàåúä î"î "êìî äæ àéùð

äðùîä ïåùì ã"ò ïéøãäðñä àéùð àåä àéùð צא"ïéã úéá áàå àéùð"

àøîâáå צבàøùé àéùð êúåà ïéøå÷ù ììä"åâäð 'åë ïåòîùå ììä" ,"ì
"äðù äàî úéáä éðôá ïúåàéùð צגéðéãå íéøùë íéëìî æà åéäù ô"òà

ìîíäéìò ê צדìò ìçîù êìî" éøäù ïéãá íäéðéá éø÷éò ÷åìéçå
."ìåçî åãåáë ïéà åãåáë צה

.166 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ועיין 17 ח. לג, תשא, ראה

ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ב  לג, קידושין 18.קידושין

ב  ב.19.לב, יג, הוריות

ה  פ"ז, סנהדרין .תוספתא

יבמות 20 ב. לג, קידושין

ב. ב.21קה, יג, הוריות

ה  פ"ז, סנהדרין .תוספתא

תוספתא 22 ב. מג, ברכות

שם 23שם. .הוריות

הוריות 24 שם. תוספתא

לב,25שם. קידושין עיין

איקפד  מקמי' קמו ולא ב:

ב 26וכו'. לג, .קידושין

ב.27 לב, שם 28קידושין

א. לג,

הפרדס  מקורות
.çô.áë ,ã àø÷éå.èô.íù

.ö.àé ,é úåéøåä.àöäâéâç
.ãåòå .á"î á"ô.áöúáù

.à ,åè íù .à ,àì.âöúáù
.à ,åè.ãöìéçúî

éàðåîùç éëìî ,ìááåøæî
(é ,èî éçéå ï"áîø äàø)
.(à ,àî äèåñ) ñôéøâàå

.äöíéëìî úåëìä í"áîø
.â"ä á"ô



קסא  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ È לאו רבנן י''ח) (דף דבתרא קמא פרק
העם, המון עם ולבנות לחפור בעצמם הם לצאת פירוש נינהו בכלוזא מיפק בני

המון: ר''ל ÂÎÂ'.שכלוזא Ì‰Ó ÔÈ·Â‚ ÔÈ‡Â כלומר נטירותא צריכי לא רבנן שם
משמרתן: ÂÎÂ'.שתורתן Ì˙Â‡ ÔÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ‡Â ÍÏÓ‰ ˙¯Â˘˙Ï ‡ÏÂ רב שם

בר  נחמן רב א''ל ארבנן כרגא רמא חנן
חובב  אף דכתיב אדאורייתא עברת יצחק
תלמידי  דהיינו בידיך קדושיו כל עמים
דכתיב  ואדנביאי מס, יפרעו שלא חכמים
כלומר  אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם
אקבצם  מיד הגוים בין ישנו כלם אם
דכתיב  אדכתיבי וכו', יחלו מעט ואם
למירמי  שליט לא והלך בלו מנדה
בבנין  עסוקים שהיו לפי כלומר עליהון

מלאכת שהיא המקדש וה''ה בית שמים
מנת  זו מנדא יהודא רב ואמר לת''ח
זו  והלך גולגלתא כסף זה בלו המלך
תשורת  דהיינו הרי''ף וכתב ארנונא

ÂÎÂ'.המלך: ‰¯ÂÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ'פ
מדרבנן  צורבא אי כ''ב) (ב''ב יחפור לא

שוקא: ליה נקיט ÂÏהוא ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ
.'ÂÎÂ ÔÈ„ שבועות) העדות שבועת פ'

הוה  עילאי דרב בריה עולא רב כ''ט)
רב  ליה שלח נחמן דרב קמיה דינא ליה
ובמצות  בתורה עמית חבירנו עולא יוסף
למשרי  ליה שלח דלהכי התם ואמרי'
בעלי  שאר קודם דינו לפסוק כלו' תגרא

‡Â˙Â.דינין: ÔÈ·È˘ÂÓÂ אע''פ כלומר
כדאיתא  אותו מושיבין בעמידה שדינו
כלומר  עשה האי (שם) העדות בשבועת
כלומר  עשה והאי האנשים שני ועמדו
עשה  ת''ח לרבות תירא אלהיך ה' את

עדיף. תורה דכבוד
‰·¯Á ‡Ï 'ÂÎÂ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ÔÂÚ ‡È

.'ÂÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È דף) כתבי כל פרק שבת
‰ÌÈÓÎÁקי''ט): ˙‡ ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ שאין ואלו צ') (סנהדרין חלק פרק

ואפיקורוס. וכו' לעוה''ב חלק להם
דאמרי  חנינא ור' רב אפיקורוס ובגמרא

ת''ח. המבזה זה È¯‰Âתרוויהו ˘''ÓÂ
‰Ê· '‰ ¯·„ ÈÎ ÏÏÎ· ‡Â‰ שם זה גם

אפיקורוס: זה בזה ה' דבר ÓÂ''˘כי
.'ÂÎÂ ÂÒ‡Ó˙ È˙Â˜Á· Ì‡ יש כך

בספרא: שכתוב ממה ללמוד
.'ÂÎÂ Â‰ÊÈ·˘ ÌÈ„Ú Â‡· Ì‡ ·È בפרק

אמרינן  ט''ו) (מ''ק מגלחין אלו
טבחא  לההוא ורבא אביי דשמתוהו
(דף  דעדיות ובפ''ה טובי, ברב דאתפקר
שאמר  מפני עקביא את שנידו תנן י''א)
השקוה  דוגמא ואבטליון שמעיה על
לומר  שמתו מי בפרק מייתי ומינה
צריך  מיתה לאחר אפילו זקן המבזה אמרה הדא עלה וקאמר מתני' האי נמי מייתי מגלחין אלו פ' ובירושלמי חכמים. תלמידי של מטתן אחר שמספר  למי שמנדין
בפרק  כמוזכר חייב שיהיה מיתה לאחר ואמו אביו למקלל מהכתוב ריבוי שצריך וזהו מותו לאחר מהמבזהו בחייו המבזהו עונש שגדול שנראה הריב''ש וכתב נדוי.

רבינו: דברי הם וכך עכ''ל. ÂÎÂ'.הנחנקים Â˙Â‡ ÔÈÒÂ˜Â ריש קמיה עובדא אתא חנינא בר יהודה לר' אפקר נש בר חד החובל פ' בקמא הרי''ף כתבו ירושלמי
דדהבא: ליטרא וקנסיה ÂÎÂ'.לקיש ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â 'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰Ê·Ó‰Â מנדין שב''ד דברים בכלל מונה דידן ובגמרא מגלחין אלו פ' בירושלמי מפורש

ת''ח: של מטתו אחר המספר (שם) שמתו מי פ' ברכות ·˘·ÂÏÈ.עליהם Â‰Â„È˘ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯È˘ „Ú ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó ÔÈ‡ ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ
דאתפקר  טבחא בההוא י''ז) (מ''ק מגלחין אלו בפ' קצת משמע והכי בשבילו. שנידוהו החכם שיפייס עד כלומר בפתח, והרי''ש בשב''א היו''ד גרסינן דשירצה נראה
כל  צב) (דף החובל פ' בסוף ותניא ליה. שרו הוו לא דפייסיה לאו דאי משמע דיניה לבעל ופייסיה אזל לסוף ושמתוהו ורבא אביי עליה אימנו מתנא בר טובי ברב
בחיר''ק  היו''ד שירצה עד גרסינן ולא מחילה. ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו נביות אילי כל הביא אפי' בשתו על שדואג כלומר צערו אבל בשתו דמי שאמרו אלו

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּתקּום" ׂשיבה  "מּפני  ׁשּנאמר: - לסמכ ֹו ּכל 29יד , ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָ
אינןÈ.ּבמ ׁשמע.[d]ׂשיבה - חכמים [e]ּתלמידי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

ּבבנין ה ּקהל  ּכל  עם ּבעצמן  לעׂשֹות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָי ֹוצאין
יתּבּזּו ׁשּלא  ּכדי  ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחפירה

הארץ  עּמי לבנין30ּבפני מהן ּגֹובין ואין . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּׁשֹומרין31החֹומֹות  ּוׂשכר  ה ּׁשערים 32ות ּקּון ְְְְִִִַַַַָ

ה ּמל לתׁשּורת  ולא ּבהן, מחּיבין33וכּיֹוצא ואין  . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
העיר  ּבני  על  קצ ּוב ׁשה ּוא מס ּבין הּמס, לּתן  ְִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותן 

ואי ׁש אי ׁש ּכל על  קצּוב ׁשהּוא מס ׁשּנאמר:34ּבין , ֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
מעט, ו ּיחּלּו אקּבצם; עּתה בּגֹוים , יתנּו ּכי  ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ"ּגם

(ו )ׂשרים" מל .35מּמּׂשא  ְִִֶֶַָָ
מּניחין חכמים, לתלמיד סח ֹורה  היתה  אם ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָוכן 
ה ּׁשּוק  מּבני אחד  מּניחין ואין  ּתחּלה ; למּכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותֹו

ה ּוא  ׁשּימּכר  עד ּדין,36למּכר, לֹו היה  אם וכן  . ְְְִִִִֵֶַָָֹֹ
מקּדימין - הרּבה  ּדינין  ּבעלי  ּבכלל  עֹומד ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַוה ּוא

אֹותֹו37אֹותֹו ּומֹוׁשיבין  ,38..‡È ה ּוא ּגדֹול ע ֹון ִִָָ
אֹותן לׂשנא  א ֹו החכמים את חרבה 39לבּזֹות לא ; ְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד  ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיר ּוׁשלים ,
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי  מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהי ּו

ּבנבאיו " ּתֹורה:40ּומּתע ּתעים ׁשאמרה זה וכן  ּדבריו. מל ּמדי מבּזין ּכלֹומר, ; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתמאס ּו" ּבחּקתי ּתמאסּו41"ואם חּקתי  ּבמלּמדי ואם את .42- המבּזה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻ

ּבזה" ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: ה ּוא והרי ה ּבא, לעֹולם חלק לֹו אין - .43החכמים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.·È עדים ּבאּו אם - הּבא לעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי  על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף
ּבדברים  אפּלּו ּברּבים 44ׁשּבּזהּו, ּדין  ּבית אֹותֹו ּומנ ּדין נ ּדּוי, חּיב וקֹונסין45- , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

מק ֹום  ּבכל זהב ליטרא  החכם 46אֹותֹו את והמבּזה  לחכם. א ֹותּה ונֹותנין  , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
מֹותֹו לאחר  אפּלּו ּכׁשּיחזר 47ּבדברים, אֹות ֹו מּתירין  והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנ ּדין - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

זה 48ּבתׁשּובה  ׁשּירּצה עד  אֹותֹו, ל ֹו מּתירין אין  - חי החכם היה אם  אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשבילֹו .49ׁשּנּדּוהּו ְִִִֶ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.י ˙Â˘ÚÏ ÔÓˆÚ· ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ‡:דב''ב בפ''ק מבואר הוא זה ÏÂ‡כל
.'ÂÎÂ ÍÏÓ‰ ˙¯Â˘˙Ï:ז''ל הרי''ף וכ''פ שם. שאמרו ארנונא פי' ˘Ó‡¯והוא

.'ÂÎÂ ÌÈÂ‚· Â˙È ÈÎ Ì‚ עברת שם שאמרו כמו דאורייתא קרא דאיכא אע''ג
יותר: מבואר שהוא נביא של פסוק רבינו הביא מ''מ וכו' ואדנביאי אדאורייתא

.'ÂÎ ‰¯ÂÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ לא בפ'
דגרוגרת: דימי דרב מעשה גבי יחפור

‡Âיא ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙ÂÊ·Ï ÏÂ„‚ ÔÂÚ
.'ÂÎÂ Ô‡Â˘Ï מלמדיה בוזים רבינו ופי'

במלאכי  דמלעיבים משום והטעם וכו'
ממש  מלאכים שהם לומר אפשר אלהים
בנביאיו  מתעתעים וכן חכמים ולא
פירש  לכך ממש נביאים הם דילמא
דבריו  בוזים דע''כ מבוזים ליה דנפקא
אלהים  דמלאכי דומיא דבריו מלמדי הם

‰ÌÈÓÎÁונביאים: ˙‡ ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ
.'ÂÎÂ במשנה אמרו חלק בפרק

הבא  לעולם חלק לו דאין אפיקורוס
תלמידי  מבזה דהיינו בגמרא ופירשו
רבינו  כתב למה קשה וא''כ חכמים
הן  שלשה ג' פרק תשובה בהלכות
כאן  פי' שהוא כיון וכו' האפיקורוסין
חכמים  תלמידי מבזה היינו דאפיקורוס
האפיקורסין. הן ארבעה למנות לו והיה
של  זה דמין לומר יש לזה מיהו
כמו  השלשה כשאר אינו אפיקורוס
ויש  הפרק באותו כתב עצמו שהוא
שאין  חכמים ואמרו וכו' קלות עבירות
וכו' והמבזה וכו' הבא לעולם חלק להם
שמנה  השלשה לו דמנין קשה מ''מ אבל
אפיקורוס  שנקרא בגמרא מצינו שלא

זה: אלא
ÂÎ'.יב ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ זה כל

דברים  בד' אומרו עוד יפה, ב''י ביאר
ע''ש: וכו'

מיימוניות  הגהות
[d]דלא אמר במשמע שיבה כל דאמר פירוש יהודה בן כאיסי הלכה יוחנן רבי

ע"ש: כדלעיל, בחכמה דתלי הגלילי כר"י ודלא וזקנה חכמה דבעי כת"ק
[e] ארון ועשו וכתיב עץ ארון ועשית כתיב יוחנן ר' אמר גרסינן לו בא ופרק

מלאכתו: לעשות מצווין עירו שבני לת"ח מכאן

עוז  מגדל
.‡Â‰ ¯ÂÎÓÈ˘ „Ú ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙:(.ח (דף דב"ב „ÔÈפ"ק ÂÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ

.Â˙Â‡ ÔÈ·È˘ÂÓÂ „Ú 'ÂÎ:(.ל (דף העדות שבועת ˙ÂÒ‡Ó.פרק „Ú ‡Â‰ ÏÂ„‚ ÔÂÚ
ע"ב): קי"ט (דף כתבי כל ·Ê‰.פ' „Ú ‰Ê·Ó‰ ÏÎÂ:(.צ"ט (דף חלק פ'

.ÌÈ·¯· „Ú 'ÂÎ ‰Ê·Ó‰˘ Ù"Ú‡:בתלמוד מקומות ט"ז.)ובכמה (דף מגלחין אלו פ'

.ÌÎÁÏ „Ú ·‰Ê ‡¯ËÈÏ Â˙Â‡ ÔÈÒÂ˜Â:החובל פ' בירושלמי

היד  מקורות
לב 29 יט, ב"ב 30.קדושים

א. ב.31ח, ז, שם 32שם

א. ב.33ח, סב, נדרים עיין

ר"י 34 שם. נדרים שם. ב"ב

ב"י  (ע"פ א ח, ב"ב מיגש

אבל  ד"ה רמג סי' יו"ד

ד"ה  קסג סי' חו"מ הרא"ש.

נראה). י 35ואינו ח, .הושע

ב"מ 36 טו. א, דברים ספרי

א  כב, ב"ב ב. .קח,

סב,37 נדרים א. ל, שבועות

ב 38א. ל, .שבועות

ב.39 קיט, דה"ב 40שבת

טז. טו.41לו, כו, בחוקותי

צ,42 סנהדרין עה"פ. תו"כ

ב  צט, לא.43.א. טו, שלח

מ"ו.44 פ"ה עדיות

ה"א. פ"ג מו"ק ירושלמי

א  יט, ע,45.ברכות קידושין

רמג  סי' יו"ד הב"י (כגי' א

הרמב"ם) ומ"ש .ד"ה

ה"ו.46 פ"ח ב"ק ירושלמי

שם.47 עדיות שם. ברכות

ה"א.48 פ"ג מו"ק ירושלמי

ב"ק עי 49 א. טז, מו"ק ין

(כס"מ). א צב,

משנה קס  כסף

.ÌÚ‰ ÈÙÏÎ.דקידושין פ''ק הרי''ף וכתבה י''ג) (דף בתרא פרק בהוריות ברייתא
מיירי  דלעיל אבהו ודרבי המדרש בבית מיירי ברייתא דהאי התוספות וכתבו
אבהו  ובדר' המדרש לבית נכנס כשהנשיא אמרינן דהכא כן מוכיח והלשון בשוק
דהא  בגמרא דאמרינן ואע''ג בשוק שהוא דמשמע עובר חכם הרואה אמרינן

לקטנים  ה''מ למקומו חוזר לצורך דיצא
נפשיה  למבדק דה''ל לא לגדולים אבל
אמר  הכי דבתר משום רבינו כתבו לא
אפילו  עלמא דחלשא האידנא רבא

נמי: לגדולים
.'ÂÎÂ ·˘ÂÈ ‡Â‰˘ „ÈÓÏ˙ Á פ''ק

איבו  דרבי מימרא ל''ג) (דף דקידושין
וכו' כבודו יהא שלא וכו' ינאי ר' אמר
אלא  שמים מלכות עול מקבל שאינו
דה''מ  התוספות וכתבו וערבית. שחרית
לעמוד  חייב בחוץ אבל המדרש בבית
יראה  שלא כדי פעמים כמה אפילו

רבו: בכבוד כמזלזל
.'ÂÎÂ ‰˜Ê· ‚ÏÙÂÓ Ô˜Ê ‡Â‰˘ ÈÓ Ë

ל''ג) (דף כאיסי שם הלכה יוחנן ר' אמר
במשמע  שיבה כל דאמר יהודה בן
קאים  הוה יוחנן ר' בגמרא תו ואמרינן
קאים  לא מיקם רבא ארמאי סבי מקמי
ידא  יהיב הוה אביי להו עביד הידור
לא  יוחנן דר' דקימה רבינו וסובר לסבי.
להו  עביד הוה הידור אלא קומתו מלא
ופסק  בדברים היינו דרבא הידור וא''כ

נינהו. דבתראי ורבא ÓÂ''˘כאביי
'ÂÎÂ ‰·È˘ ÈÙÓ ¯Ó‡˘ כאיסי היינו

קשה  אבל שכתבתי. וכמו יהודה בן
ואפילו  שיבה דכל סובר שרבינו שכיון
פלג  מאן כותי ואפילו מרבה אשמאי זקן
ישראל  לזקני כותי זקן בין לחלק ליה
ישראל  בכבוד אדם דחייב דכיון וי''ל
תקום  תורה כשאמרה הכותי מכבוד יותר
מפניו  לקום לישראל אלא להשוותם אין
לא  אבל יד וליתן דברים להידור ולכותי
מפליג  הוה יוחנן ר' ואפילו מפניו לקום
וכמו  יהודאי לסבי ארמאי סבי בין
היה  לא ארמאי דלסבי בסמוך שכתבתי
היה  יהודאי ולסבי קומתו מלא עומד
להשוותם  דאין ס''ל ורבא ואביי עומד
להקימם  היינו דארמאי תקום אלא כ''כ

יד: ובנתינת Â¯„‰Ïבדברים È„Î ‡Ï‡ Â˙ÓÂ˜ ‡ÏÓ „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â ÂÈ·¯ ˘''Ó ÏÚÂ קומתו כדי הזקן מפני לקום חייב שאינו כתב למה יודע ואיני הטור כתב
מלא  הזקן מפני לעמוד צריך שאין אמר שלא ואפשר קומתו. מלא הזקן מפני צריך כך קומתו מלא חכם מפני לקום שצריך וכמו וחכם זקן ילפינן קרא מהך דהא
קומתו, מלא הזקן מפני לקום צריך אדם כל אבל הידור לו יעשה אלא הזקן מפני לקום להתבזות לו אין כבוד ג''כ בו לנהוג שצריכין שכיון חכם ילד אלא קומתו

עכ''ל:

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּכבֹודֹו]יט [.17מעיניו ּכב ֹוד ֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא ְְְִֵֵֶַַַָָָ
.18מח ּול  ָ

יֹוׁשבין, ואינן  עֹומדין ; העם ּכל נכנס , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּכׁשהּנׂשיא
'ׁשבּו' להן: ׁשּיאמר נכנס,19עד ּדין ּבית ּכׁשאב  . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן , מ ּכאן עֹומדין  ׁשּורֹות ׁשּתי  לֹו ְְִִִִֵַָָעֹוׂשין
י ֹוׁשבין העם  ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְִִִֵֶָָָָׁשּנכנס 

ּבארּבע Ê[b].ּבמקֹומן. לֹו ׁשּיּגיע ּכל ׁשּנכנס, חכם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
עד  יֹוׁשב , ואחד  ע ֹומד אחד מּלפניו, עֹומד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאּמֹות

ּבמקֹומֹו וי ׁשב  .20ׁשּנכנס ְְְִִֵֵֶָ
ח  ׁשהרּבים ּבני ּבזמן  - חכמים ותלמידי  כמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ונכנסין העם  רא ׁשי  על  מקּפצין להן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָצריכין
ׁשּיּכנס 21למקֹומן חכמים לתלמיד ׁשבח ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

למקֹומֹו22ּבאחרֹונה  חֹוזר ,לצר יצא ;23. ְְֲִֵֶַָָָָֹ
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן  ׁשּיׁש ּבזמן  - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבני 
הֹופכין לׁשמע , ּדעת ּבהן אין  אביהן; ּכלּפי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפניהן 

העם  ּכלּפי לפניÁ..24ּפניהן י ֹוׁשב ׁשהּוא ּתלמיד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּתמיד  ׁשחרית 25רּבֹו א ּלא מּפניו  לעמד רּׁשאי אינ ֹו , ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מּכב ֹוד  מרּבה ּכב ֹוד ֹו יהא  ׁשּלא ּבלבד , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֻוערבית
על Ë..26ׁשמים  אף  - ּבזקנה מפלג  זקן ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

לפניו עֹומדין  חכם, ׁשאינ ֹו החכם 27ּפי ואפ ּלּו . ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבזקנה; הּמפלג הּזקן ּבפני  עֹומד ילד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

להּדרֹו ּכדי א ּלא ק ֹומת ֹו, מלא  לעמד ח ּיב  .28ואינ ֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
לֹו ונ ֹותנין ּבדברים אֹות ֹו מה ּדרין ּגֹוי, זקן  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָואפּלּו

משנה  לחם

וכיון  וכו' אב''ד ראה אחד דהל''ל לתרווייהו ישב שעבר וכיון חד לימא כזה
אחרינא  ישב שעבר וכיון בחכם מדקאמר וחכם דין בית אאב וקאי ישב שעבר

כזה  זה של הפירוש דאין :משמע
ÌÈÓÎÁ.ז È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁ È·:הוריות ·‰Ìבסוף ˘È˘ ÔÓÊ· ÌÈÓÎÁ È·

ÈÙÏÎ Ì‰ÈÙ ÌÈÎÙÂ‰ ÚÂÓ˘Ï ˙Ú„
.Ì‰È·‡ שאביהם חכמים בני אמרו שם

תנאי  דצריך משמע הצבור על ממונים
כתבו  לא ורבינו הרי''ף כתבו וכן זה

בגרסתו: היה לא ואולי
‡Â˙Âט ÔÈ¯„‰Ó È˙ÂÎ Ô˜Ê ÂÏÈÙ‡Â

.'ÂÎÂ ÂÎÓÂÒÏ „È ÂÏ ÔÈ˙ÂÂ 'ÂÎÂ סובר
אפילו  הוא במשמע שיבה דכל רבינו
קאי  הוה יוחנן ר' אמר איך וא''ת כותי
הרפתקי  כמה אמר דארמאי סבי מקמי
דכמה  טעמא האי לו ולמה עלייהו עדו
שיבה  דכל ליה תיפוק וכו' הרפתקי
וי''ל  התוס'. שהקשו וכמו במשמע
היה  לא חכם דהיה כיון יוחנן ר' דמ''מ
לפי  ואינו כזקן דהוי לעמוד מחוייב
הרפתקי  כמה דמשום קאמר ולכך כבודו

קאים: ÌÈ¯„‰Óהוה ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰ÓÂ
.'ÂÎ ÌÈ¯·„· Â˙Â‡ דלא פסק ז''ל הוא

הידור  התם דאמר כרבא אלא יוחנן כר'
ידא  יהיב התם דאמר וכדאביי להו עביד
רבא  התם אמר והא וא''ת ארמאי לסבי
אמר  וכו' משדר נחמן רב שליחא משדר
איכא  אבא בר נחמן כמה תורה לאו אי
שולחים  דשליח דס''ל משמע בשוקא
מפני  לא עצמן הן אבל יד לפשוט להם
לרבינו  הי''ל וא''כ וכו' התורה כבוד
דהוה  דאביי עליה דפליג כרבא לפסוק
בכל  כרבא דהלכתא לסבי ידא יהיב
הא  בת''ח איירי לא רבינו וכ''ת מקום.
בדברים  אותו דמהדרין היכי דכי ליתא
עביד  הוה רבא דהא בת''ח אפילו הוא
איירי  לסומכו יד נותנין נמי והכי הכי
ראה  שרבינו דכיון וי''ל בת''ח. אפילו
משדר  ורבא קאים הוה דמיקם יוחנן רבי
פסק  מזו זו רחוקות סברות שהם שלוחא

סבר  שהיא ביניהם כאביי אמצעית א
ידיה: להו יהיב הוה ממש דאביי

מיימוניות  הגהות
[b] ברשות אבל התם כדמשמע המדרש בבית איירי זה דכל ופיר"י הוריות שילהי

ע"כ: למעלה, בסמוך מבואר כאשר דינו הרבים
אבהו  רבי דברי שהם אלו דברים הביא שלא אלפס כרב כתב ז"ל [הרא"ש *
לרבות  תירא אלהיך ה' את דרש ר"ע וגם לדבר קצבה נתן שלא אלעזר כר' דס"ל
ויראה  באימה לעמוד צריך ביום פעמים כמה שכינה פני מקבל אדם ואם ת"ח

רמ"ב]: סימן י"ד הטור עכ"ל
ס"ד)]: (דף הרואה למי קודם מי הרים ועוקר [סיני *

[c] אביי להו עביד הידור קאי לא מיקם רבא כו' ארמאי סבי מקמי קאי אביי
שלוחיה: משדר הוה רבא לסבא ידא יהיב

עוז  מגדל
.ÌÈÓ˘ „Ú 'ÂÎ ÌÈÓÎÁ È·:(ע"ב ל"ג (דף דקידושין פ"ק

.‰˜Ê· „Ú Ô˜Ê ‡Â‰˘ ÈÓ:(.ק"כ (דף נוחלין יש ופרק ע"ב) ל"ב (דף שם

.ÚÓ˘Ó· „Ú ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â:(שם) דקדושין פ"ק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."ÏÂÁÓ Â„·Î Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ‡È˘‰Â" .ËÈ

÷åñôä ìò פחéøôñá øîàð "àèçé àéùð øùà" פטäðùîáå צåäæéà"
.àéùðî øúåé àåä êìî øàåúä î"î "êìî äæ àéùð

äðùîä ïåùì ã"ò ïéøãäðñä àéùð àåä àéùð צא"ïéã úéá áàå àéùð"

àøîâáå צבàøùé àéùð êúåà ïéøå÷ù ììä"åâäð 'åë ïåòîùå ììä" ,"ì
"äðù äàî úéáä éðôá ïúåàéùð צגéðéãå íéøùë íéëìî æà åéäù ô"òà

ìîíäéìò ê צדìò ìçîù êìî" éøäù ïéãá íäéðéá éø÷éò ÷åìéçå
."ìåçî åãåáë ïéà åãåáë צה

.166 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

היד  מקורות
ועיין 17 ח. לג, תשא, ראה

ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ב  לג, קידושין 18.קידושין

ב  ב.19.לב, יג, הוריות

ה  פ"ז, סנהדרין .תוספתא

יבמות 20 ב. לג, קידושין

ב. ב.21קה, יג, הוריות

ה  פ"ז, סנהדרין .תוספתא

תוספתא 22 ב. מג, ברכות

שם 23שם. .הוריות

הוריות 24 שם. תוספתא

לב,25שם. קידושין עיין

איקפד  מקמי' קמו ולא ב:

ב 26וכו'. לג, .קידושין

ב.27 לב, שם 28קידושין

א. לג,

הפרדס  מקורות
.çô.áë ,ã àø÷éå.èô.íù

.ö.àé ,é úåéøåä.àöäâéâç
.ãåòå .á"î á"ô.áöúáù

.à ,åè íù .à ,àì.âöúáù
.à ,åè.ãöìéçúî

éàðåîùç éëìî ,ìááåøæî
(é ,èî éçéå ï"áîø äàø)
.(à ,àî äèåñ) ñôéøâàå

.äöíéëìî úåëìä í"áîø
.â"ä á"ô



קסג  משנה  כסף

שטר  פי' עליה פתיחא כתבינן אתא לא ואי ליה נקיטינן זמנא לי נקוטו אמר ואי
ÂÎÂ'.שמתא: „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ בן אלעזר את שנידו י''א) (דף דעדיות פ''ה

הדר  ובפ' י''ט) (ברכות שמתו מי פ' לה ומייתי ידים בנטילת שפקפק חנוך
והקשה  בשבת. בציניתא חמרא דקטר גברא לההוא שמית רבינא ס''ג) (עירובין
דוכתי  דבקצת שנהגו מקום בר''פ הר''ן
משמתינן  אדרבנן דעבר דמאן אמרינן
דלקי  אמרינן דוכתין ובמקצת ליה
דבמילתא  ותירץ לא. שמותי אבל משמע
עקר  קא לה עקר דכי דרבנן דעיקרה
בדבר  אבל ליה משמתינן מצוה לכולא
מה  על עובר והוא התורה מן שעיקרו
מכת  אותו מכין חכמים בו שאסרו

] לי וקשיא דהא מרדות. מל''מ] עי'
לא  אם התורה מן עיקר אין ידים לנטילת
דמפקפק  נ''ל לכך אסמכתא. דרך על
מעובר  טפי חמור סופרים מדברי  בדבר
אע''פ  ולפיכך מדבריהם דבר על
מרדות  מכת אלא חייב אינו שהעובר
וההיא  נידוי. חייב המזלזל או המפקפק
מפני  אלא נידהו לא הדר בפרק דרבינא
ביה  אשגח ולא קלא ביה דרמא שזלזל
ולא  המזלזל וכתב רבינו שדקדק וזהו

העובר: ‡˙כתב ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÈÓ
.ÔÈ„‰ קי''ב (ב''ק ומאכיל הגוזל בפ'

על  פתיחא עליה דכתבי מאן האי קי''ג)
צייתנא  דאמר כיון דינא ציית דלא
שכתב  רבינו על לתמוה ויש קרעינן.
ליה  הוה ולא שיתן עד אותו מנדין
הדין  את עליו שיקבל עד אלא לכתוב
מהלכות  בפכ''ה כן כתב עצמו והוא
מקום  כאן שאין שמפני וי''ל סנהדרין.

שיתן: עד אותו מנדין מלפרוע נשמט ראינוהו דינא צייתנא שאמר אחר שאם כאן שהשמיענו ואפשר שם. שכתב מה על וסמך למידק חש לא זה ˘È˘דין ÈÓ
.'ÂÎÂ ˜ÈÊÓ‰ ¯·„ Â˙Â˘¯·:הזיקא דמסלק עד ליה משמתינן מ''א) (דף נערות אלו ס''פ וכתובות ט''ו) (דף דב''ק ÂÎÂ'.ספ''ק ÂÏ˘ Ú˜¯˜ ¯ÎÂÓ‰ דרב מימרא

להפסיד: לו אין יותר לו נותן כוכבים העובד אם אבל כוכבים העובד שקונה בסך ממנו קונה כשישראל דה''מ התוספות וכתבו קי''ד). (ב''ק ומאכיל הגוזל פ' אשי
.'ÂÎÂ Ï‡¯˘È ÏÚ „ÈÚÓ‰ כבי עליה דסמכי חשוב אדם הוא ואם להעיד מותר אחד עד פי על להשביע כדינינו דיניהם שאם התם ואמרינן דרבא מימרא שם ג''ז

ישראל: כדין שלא ממון ממנו והוציא וכתב רבינו סתם ולכך ולחומרא בתיקו סליק לא או להעיד מותר אם ÂÎÂ'.תרי Ô‰Î Á·Ë אמר קל''ב) (דף הזרוע פ' בחולין
כלומר  הלכתא למאי עלה ואמרינן שנין ותרתין עשרין בשמתא קיימין דהוצל טבחי הני שילא בר רבא אמר בשמתא להוי מתנתא מפריש דלא כהנא האי חסדא רב

התראה: בלא לקנסן אלא נפשו שתצא עד אותו מכין עשה דבמצות תניא והא להו משמתין לא דתו אילימא שנין ותרתין עשרין אמר הלכתא Ë''Èלמאי ÏÏÁÓ‰
.'ÂÎÂ È˘:גליות של שני יו''ט על מנדין תרוייהו דאמרי ושמואל רב נ''ב) (דף שנהגו מקום פרק ÂÎÂ'.פסחים ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰:שם ˘ÌÈÓפשוט Ì˘ ¯ÈÎÊÓ‰

.'ÂÎÂ:מגלחין באלו  הרי''ף וכתבו ז') (דף דנדרים ‰˘Ì.פ''ק ÏÂÏÁ È„ÈÏ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ לו דשלח המעגל דחוני אעובדא קאמר מגלחין אלו פ' ירושלמי
אליהו  בימי שנגזרה כשם גזרה נגזרה שאילו להתנדות אתה צריך לו אמר שטח בן שמעון לו שלח תנינן תמן נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון

נידוי: צריך השם חילול לידי הרבים את המביא וכל השם חילול לידי הרבים את מביא נמצאת ÂÎÂ'.לא ÌÈ˘„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ שמתו מי פ'

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

האדם  את מנ ּדין ּדברים  ועׂשרים  אר ּבעה ,59על ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
אּׁשה  ּבין  איׁש את 60ּבין  המבּזה (א) הן : וא ּלּו ; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מֹותֹו61החכם  לאחר ואפ ּלּו ׁשל ּוח 62, המבּזה  (ב) ; ְְְֲִֶֶַַַַַַָָ
ּדין 'עבד'63ּבית לחברֹו הּקֹורא (ג ) (ד)64; ; ֲִֵֵֵֶֶַַ

 צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמזלזל
ּתֹורה  ּבדברי ּדין65ל ֹומר  ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ; ְְְִִִֵֵֶַָָ

ּבא  ולא  זמן, ל ֹו עליו66וקבע ּו קּבל ׁשּלא מי  (ו) ; ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ
ׁשּיּתן עד  אֹותֹו מנ ּדין הּדין , ׁשּיׁש67את מי  (ז) ; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין  רעּוע , סּלם אֹו רע ּכלב ּכג ֹון  הּמּזיק, ּדבר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּברׁשּותֹו
אנס 68הּזקֹו ּכל עליו ׁשּיקּבל עד  א ֹותֹו מנּדין  לג ֹוי, ׁשּלֹו קרקע  הּמֹוכר  (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה ּמצר  ּבעל חבר ֹו ליׂשראל  הּגֹוי מן ּבערּכא ֹות 69ׁשּיבֹוא יׂשראל על הּמעיד  (ט) ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  אֹותֹו מנ ּדין י ׂשראל, ּכדין  ׁשּלא ממֹון  ּבעדּותֹו מ ּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל

אֹותֹו70ׁשּיׁשּלם  מנ ּדין אחר, לכהן  ונֹותנן הּמּתנ ֹות מפריׁש ׁשאינֹו ּכהן טּבח (י) ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ׁשּיּתן ּגלּיֹות 71עד ׁשל ׁשני  טֹוב י ֹום המחּלל (יא) מנהג72; ׁשהּוא ּפי  על אף ,73; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

חצ ֹות  אחר  הּפסח ּבערב מלאכה הע ֹוׂשה ׁשמים 74(יב) ׁשם הּמז ּכיר  (יג ) ; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הבאי75לב ּטלה  ּבדברי לׁשבּועה אֹו חּלּול 76, לידי הרּבים את הּמביא (יד) ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

משנה  לחם

מי  כאן מנה לא למה רבינו דברי על קשה וא''כ בנדוי יהא אמרו וזה לנדותו
בנידוי  שהוא מפרש שהוא ונראה לנדותו. שחייבים נידה ולא השם הזכרת ששמע
המימרא  שהביא שבועות בהלכות רבינו מדברי נראה וכן בנידוי הוא שמאליו
יהא  אלא אמרו לא ואח''כ לנדותו צריך אמרו דמעיקרא כן לדקדק ויש כלשונה.

דאל''כ  מנודה דמאליו משמע בנידוי
שאמר  כמו לנדותו צריך לומר לו היה
שאמרו  בנידוי שיהא ואע''פ תחלה
יהא  כו' לחבירו הקורא גבי בקדושין
שאמרו  כמו לנדותו צריך ר''ל בנידוי
דומיא  דהוי התם שאני בגמרא שם
הארבעים  את סופג ממזר שאמר דסיפא
שצריך  אלא מאליו הוי לא דבסיפא וכיון
עוד  ויש ברישא. נמי הכי מעשה לעשות
והם  כאן רבינו כתב שלא אחרים דברים
סימן  יוסף בבית ותמצאם בתוכו כלולים

של''ד:

למלך  משנה
חכמה  אין וא"ל כאפקרותא מחזי מי כה"ג דא"ל התם דמסיים ממאי זה תירוץ
מה  על לא כאפקרותא מיחזי מי דשאל דמאי למרן דס"ל ונראה כו'. עצה ואין
התם  תלמודא מייתי דלהכי רבו בפני הלכה שהורה מה על אלא בפניו שנידהו
וכן  דרביה באתריה לאורויי שרי מאיסורא דלאפרושי מינה למגמר עובדא האי

שם): יעויין א' סי' כ"ח כלל הרא"ש בתשובת מבואר
אלו  פרק בירושלמי דהוא ז"ל מרן כתב השם. חילול לידי הרבים את המביא  ומ"ש
גוזרני  אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון לו דשלח המעגל דחוני בעובדא מגלחין
נגזרה  שאילו להתנדות אתה צריך שטח בן שמעון לו שלח תנינן תמן נידוי עליך
וכל  השם חילול לידי הרבים את מביא נמצאת לא אליהו בימי שנגזרה כשם גזירה

בפ"ג  דידן בגמרא איתא והכי ע"כ. נידוי צריך השם חילול לידי הרבים את המביא
שמתו  מי בפ' אך כו' גזירה נגזרה דאילו משום היינו לנדותו שרצה דמה דתעניות

אמרינן כ' ופירש"י דף מעלה כלפי דעתו המגיס מטעם היינו לנדותו דרצה דטעמא
ומנדין  פעמים כמה שאלתי כך לא גשמים עסק על המקום לפני שהטריח לפי
במתניתין  דתעניות בפ"ג פירש"י וכן הוא הרב כבוד המקום וכבוד הרב לכבוד
ואפשר  שכתב יהושע שדה בעל להרב וראיתי הקונדריסין. דעת הוא וכן דחוני
ונשבע  שאלתי כך לא ואומר מעלה כלפי עצמו שמגיס דכיון תליא בהא דהא
לידי  מביא נענה שאינו וכשרואין השבועה בעבור ריקם יצא שלא הבריות חושבין

שביעה: כדי בזה ואין עכ"ד, כלום בשבועה אין שאומרים השם חלול

עוז  מגדל
ידעתון  ליה דאמר עד כו' תורתא לבי דאזיל אשי דרב אינשי בעובדא הנך ליהוו ליה

בתלמוד: מקומות וכמה רמאה ליה דקרו משום .בשמתא ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â
איתתא  דההיא עובדא גבי ע"ב) נ (דף המבושל מן הנודר דפ' קמייתא שמעתא סוף

ההיא  תיהוי מכוונת קא לבזויי לה דאמר עד כו' יהודה רב דבי דינא בבי דאיתחייבא

י"ט.) (דף שמתו מי ובפ' שעתא, בההיא שכיב הוה כבר שמואל והא בשמתא איתתא

ת"ח: של מטתן אחר ÂÎÂ'.המספר ÔÈ„ ˙È· ÁÈÏ˘ ‰Ê·Ó‰ נ"ב.)·) (יבמות ר"ג פ'

הגוזל: Ú·„.ופרק Â¯È·ÁÏ ‡¯Â˜‰ ב"ד.‚) ששלחו מי ד) כ"א.). (דף דקדושין פ"ק

י"ט): (דף ˙Â¯‰.מ"ק È¯·„· Ï"ˆ ÔÈ‡Â Ò"„Ó „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ מי ‰) פרק

וכו': שפקפק חנוך בן אלעזר את נדו מי את אלא (יט.) ÂÎ'.שמתו Ï·˜ ‡Ï˘ ÈÓ (Â
קי"ג): קי"ב (דף בתרא הגוזל פרק ריש ÂÎ'.שתיהן Â˙Â˘¯· ˘È˘ ÈÓ (Ê בשמעתין

מ"ו.): (דף וחמשה ארבעה ופרק ע"ב) ט"ו (דף דב"ק דפ"ק ‰ÎÂÓ¯בתרייתא (Á
.'ÂÎÂ ÂÏ˘ Ú˜¯˜:(קי"ט (דף בתרא הגוזל פרק שתיהן כו'. ישראל על המעיד ט)

.˘È¯ÙÓ ÂÈ‡˘ Ô‰Î Á·Ë (È ליה קרי ובגמרא ע"ב) קל"ב (דף והלחיים הזרוע פ'

ישראל: אלהי דה' ÂÎÂ'.שמתא È˘ Ë"ÂÈ ÏÏÁÓ‰ (‡È דף) שנהגו מקום פרק ריש

ז'): (דף דסנהדרין ופ"ק ÂˆÁ˙.נ"ב.) ¯Á‡Ï ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰ (·È
ע"ב): נ (דף שנהגו מקום פ' ˘ÌÈÓ.ריש Ì˘ ¯ÈÎÊÓ‰ (‚È:(ע"ב ז (דף דנדרים פ"ק

.ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ („È בעובדא נ"ג.) (דף שנהגו מקום ר"פ וכו'. את המביא טו)

כג.): (דף דביצה פ"ב וסוף י"ט.) (דף שמתו מי ר"פ לה ומייתי רומי איש דתודוס

.'ÂÎ ÌÈ˘„Á ·˘ÁÓ‰ (ÊË:(.ס"ג (דף ברכות ‰ÂÚ¯.סוף ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ‰ (ÊÈ פרק

י"ז.): (דף מגלחין Ï"ÎÚ:אלו ÏÂ„‚ Â· ‰ÎÓ‰ ÔÂ‚Î Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙ÎÂ ואני

דגרסינן  שם ערוך ותלמוד זה נשנה דרבי בשפחה מגלחין אלו פרק כי פשוט זה אומר

וגם  מדבר הכתוב הגדול בנו במכה מכשול תתן לא עור לפני תאנא ישמעאל רבי דבי

אלו  דברים מכ"ד אחת כל ביאר וכן באות אות ממרים דהלכות פ"ו כן כתב רבינו

Ù¯Ë‰בחבורו: ˙‡ˆÈ˘ Á·Ë (ËÈ :‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏÓ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ·ÎÚÓ‰ (ÁÈ
.Â„È ˙Á˙Ó דנפק טבחא דההוא בעובדא בורר זה פ' כ"ה.) (דף סנהדרין מסכת

נוסחאות  במקצת ואף ז"ל אלפס רב גורס וכן נחמן. רב ושמתיה  ידיה מתותי טריפתא

היד  מקורות
ה"א.59 פ"ג מו"ק ירושלמי

מו"ק 60 ב. נ, ב. ז, נדרים

ר"ה  ראה א. קיג, ב"ק ב. טז,

א. כח, כתובות ב. ל"ה,

שם.61 מו"ק ירושלמי

א  יט, ברכות 62.ברכות

מ"ו. פ"ה עדיות שם.

נב,63 יבמות ב. ע, קידושין

א.64א. כח, קידושין

מ"ו.65 פ"ה עדיות

ה"א: פ"ג מו"ק ירושלמי

בדבר  המפקפק אמרה הדא

צריך  סופרים מדברי אפי'

מו"ק 66נידוי. ירושלמי

ב"ק ה"א. קיב,פ"ג ב. טו,

ואילך. א.67ב קיג, ב"ק

א. מא, שבועות ועיין

מא,68 כתובות ב. טו, ב"ק

א 69ב. קיד, ב"ק 70.ב"ק

ב. ב.71קיג, קלב, חולין

א 72 נב, ביצה 73.פסחים

ב. ב.74ד, נ, פסחים

ב 75 ז, ראה 76.נדרים

התשובות, נדרים, אוצה"ג

.(2ֿ3 (ע' חֿט סי'

משנה קסב  כסף

לו  נתרצה ולא פעמים כמה מחילה ממנו בקש שאפילו דמשמע בשו''א והרי''ש
לא  למה עליו שמוטל מה שעשה שמאחר מאד תמוה דבר שזה לו מתירין אין
מחילה  לשאול הולך דלרבו משמע פ''ז) (דף דיומא בתרא דבפ' ואע''ג לו. יתירו
לענין  היינו תשובה מהלכות בפ''ב רבינו וכתבו לו שירצה עד פעמים אלף אפילו

שלא  לענין לא אבל לפייסו צריך שהוא
שיתפייס: עד נדויו לו ‰ÌÎÁיתירו ÔÎÂ

.'ÂÎÂ Â„Â·ÎÏ ‰„Ó ÂÓˆÚ'פ במ''ק
שנידה  תלמיד ט''ו) (דף מגלחין אלו

נידוי. נידויו ˆ¯ÍÈלכבודו ÔÈ‡˘ ˘''ÓÂ
ÌÈ„Ú שלמד אפשר מכחיש הע''ה אם

(ב''ק  בתרא הגוזל בר''פ מדאמרינן כן
תרי  כבי מהימן דינא דבי דשליחא קי''ב)
שהוא  עצמו לחכם ק''ו א''כ לשמתא
דשאני  לחלק יש אבל תרי. כבי נאמן
בדבר  נוגע אינו דין בית שהשליח התם
מנ''ל  בדבר נוגע שהחכם הכא אבל
ובתשובות  עדים. בלא נאמן שיהא
בפ' מדאמרינן שהטעם כתב הריב''ש
יוסף  רב אמר טז) דף (מ''ק מגלחין אלו
לנפשיה  דינא עביד מרבנן צורבא האי
בראב''ד  ופי' ליה, דפסיקא במילתא
החכם  דידע היכא כל כלומר לנדותו
עדים  שם שאין אע''פ ביזהו שע''ה
לנפשו  הדין לעשות החכם רשאי

עכ''ל: דברי ÚÓ˘ÓÂולנדותו מדקדוק
ח  דאין לעם רבינו אלא לכבודו מנדה כם

אינו  ואפילו לא אחר לחכם אבל הארץ
תלמיד  אלא אינו ואפילו כמוהו גדול
את  שנידו ואע''פ ע''ה שאינו כיון
י''ל  ואבטליון שמעיה כבוד מפני עקביא
לחכם  אפילו המנדים הם דכשב''ד

שהיו  שאני ואבטליון דשמעיה לומר שאפשר ואע''פ המנדה. הוא עצמו כשהחכם אלא לע''ה אלא מנדה שאינו רבינו אמר ולא ממנו גדול חכם כבוד מפני מנדים
החכם  את שהמבזה וכתב סתם בסמוך דלעיל דרבינו לישנא דייק הראשון התירוץ מ''מ תלמידיהם אחריהם הבאים כל ונמצאו קדמונים שהיו ועוד ב''ד ואב נשיא
אלו  פ' בירושלמי וכדאיתא לנדותו יכול ממנו גדול חכם המבזה לחכם דגם ועי''ל עצמו. לכבוד המנדה חכם גבי אלא ע''ה יהיה שהמבזה התנה ולא אותו מנדין
והמבזה  הדור גדול הוא העלוב החכם אם ומ''מ עדים צריך שאינו מ''ש לענין אלא ע''ה המבזה שיהיה רבינו הצריך ולא לאלין אלין ונדון כו' ירמיה ר' גבי מגלחין
שמנדה  פשיטא והרב עומדין אין בפרק התוס' שכתבו וכמו כרבו ה''ל הוא הדור דגדול דכיון לכבודו לנדותו שיכול רבינו דמודה דפשיטא נראה בערכו הדיוט הוא

בו: הפקיר אם ÂÎÂ'.לתלמידו ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â ˘''ÓÂ:[.ט''ז ÂÎÂ'.[מ''ק ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˘''ÓÂ:פ''ז סוף יתבאר
.'ÂÎÂ Â„Â·ÎÏ ‰„È˘ ·¯‰ ‚È מנודה אחרת לעיר מנודה לעירו מנודה לרב מנודה אינו לתלמיד מנודה לתלמיד מנודה  לרב מנודה י''ז) (דף מגלחין אלו פרק ברייתא

לנשיא: מנודה אינו ישראל לכל מנודה ישראל לכל מנודה לנשיא מנודה לעירו מנודה אינו אחרת לעיר
.'ÂÎÂ ‰„È˘ ÈÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ˘''ÓÂ „È תבונה ואין חכמה אין דשמיא במילי אי במאי מנודה עלמא לכולי הא לרב מנודה אינו לתלמיד מנודה שם

עצמו: לכבוד לאו אלא ה' לנגד ÂÎÂ'.וכו' Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„Ó ÌÈ¯·„ „''Î ÏÚ:מגלחין אלו פרק ובירושלמי י''ט) (ברכות שמתו מי בפרק דריב''ל ‰Ê·Ó‰מימרא
.'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ למעלה:‡˙ שכתבתי וכמו י''ט) (ברכות שמתו מי בפרק דידן בגמרא אמרינן והכי מגלחין אלו פרק בירושלמי כלשונה ·È˙מימרא ÁÈÏ˘ ‰Ê·Ó‰

.ÔÈ„:דרבנן שליחא דציער משום ליה אמר מר שמתיה טעמא מאי אמר ע') (דף קדושין בסוף יהודה דרב עובדא Ú·„.בההוא Â¯È·ÁÏ ‡¯Â˜‰ דף) דקדושין פ''ק
אותו: מנדין שב''ד כלומר בנדוי יהא עבד לחבירו הקורא ÂÎÂ'.כ''ח) „''· ÂÏ ÂÁÏ˘˘ ÈÓ מגלחין אלו פ' ובירושלמי קי''ב:) (דף ומאכיל הגוזל פרק קמא בבא

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הארץ  לעם לכבֹודֹו מנ ּדה עצמֹו, החכם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָוכן 
ּבֹו ולא 50ׁשהפקיר  עדים לא  צרי ואין , ְְְִִִִֵֵֶָֹֹ

עד 51התראה  לֹו, מּתירין  ואין ;[f] את ׁשּיר ּצה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּומּתירין52החכם  ׁשלׁשה ּבאין החכם , מת  ואם . ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

הר ׁשּות  נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה  ואם ְְְְִִִֶָָָָָָֹֹלֹו.
ּכל È‚..53ּבידֹו חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה הרב ְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּנּדה  ּתלמיד אבל  ּבמנּדה; נּדּוי לנהג ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֻּתלמידיו
הרב אין  עצמֹו, נּדּוי[g]לכב ֹוד ּבֹו לנהג  ,54ח ּיב ְְְִִִֵַַַָָֹ

נּדּוי ּבֹו לנהג חּיבין העם  ּכל  מנּדה 55אבל וכן  . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֻ
יׂשראל, לכל מנּדה י ׂשראל; לכל  מנ ּדה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻלּנׂשיא ,

לּנׂשיא  מנּדה  לעיר 56אינ ֹו מנ ּדה  לעירֹו, מנּדה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֻֻֻ
לעירֹו. מנּדה אינ ֹו אחרת, לעיר  מנ ּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַֻֻאחרת;

.„È חכמים ּתלמידי  ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי  אמ ּורים? ּדברים מי57ּבּמה אבל . ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּביׂשראל  קטן נ ּדהּו אפּלּו - נּדּוי  עליהן ׁשחּיבין  ּדברים ׁשאר  על  ,58ׁשּנּדּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נ ּדּוי, ּבֹו לנהג  י ׂשראל וכל הּנׂשיא ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹחּיב 
לֹו. וי ּתיר ּו ְְִִִַּבׁשבילֹו,

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יד ˙Â‡Î¯Ú· Ï‡¯˘È ÏÚ „ÈÚÓ‰ (Ë אמרו קי''ג) (דף בתרא הגוזל בפרק
דעובדי  בדינא ליה ומסהיד ואזיל כוכבים דעובד סהדותא דידע ישראל בר האי
שישלם. עד משמתין רבינו ופירש וכו' ליה משמתינן חבריה ישראל על כוכבים

דודאי  ז''ל ליה דסבירא כדין והטעם שלא לו לשלם גורם שבעדותו כיון משלם
ממון  וחייב שקר עדות כמעיד והוי

˘Ïבעדותו: È˘ Ë''ÂÈ ÏÏÁÓ‰ (‡È
.'ÂÎÂ ˙ÂÈÏ‚ דהיינו נראה היה לכאורה

וא''כ  סופרים מדברי אחד בדבר מזלזל
אע''פ  כתב ולכך למעלה מנאו הרי
פחות  הזה הדבר כלומר מנהג שהוא
יו''ט  מהלכות שזה סופרים מדברי הוא
הוא  משמע מד''ס שהוא אע''פ שני
כתב  הרי תימא וכי בלבד. מנהג משום
דנהי  לומר יש מד''ס שהוא בפ''ק רבינו
מנהג  משום הדבר עיקר מד''ס  דהוי
במנהג  הזהרו דיו''ט בפ''ק שאמרו וכמו
המנהג  ומשום וכו' בידיכם אבותיכם

אותו: שיעשו חכמים ‰ÈÎÊÓ¯אמרו (‚È
‰ÚÂ·˘· Â‡ ‰ÏË·Ï ÌÈÓ˘ Ì˘

.È‡·‰ È¯·„·('ז (דף דנדרים בפ''ק
צריך  חבירו מפי השם הזכרת השומע
יהא  עצמו הוא נידהו לא ואם לנדותו
צריך  ז''ל המפרשים ופירשו בנידוי.

למלך  משנה
.Â„È· ˙Â˘¯‰ Â‰„ ‡ÏÂ ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ·È העיר בני בפרק

סליק  הוה כי חסידא זוטרא דמר הא כי מטתי על אדם קללת עלתה לא מימי
מפני  נדוי שנתחייב דמי מכאן מוכח ליה. דמצער לכל ומחיל שרי הוה לפוריא
לקמן  רבינו כתב בזה וכיוצא הנדוי מן ויפטר למחול הת"ח יכול ת"ח של כבודו
מפני  נדוי שנתחייב מי אבל יע"ש. סנהדרין הלכות ובסוף אלו הלכות בסוף
מנדויו  נפטר לא תשובה שעשה אף לבטלה ש"ש שהזכיר כגון למקום שחטא

יע"ש: כ"ב) (דף דיבמות פ"ב התוספות כמ"ש
.ÈÂ„È Â· ‚Â‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÚ‰ ÏÎ Ï·‡ ‚È לא אם ומ"מ ס"א סי' הריב"ש ז"ל

התלמיד  ערך כפי ולהענישו לנדותו העיר חכמי או הקהל חייבים התלמיד ינדהו
מתנה  בר טובי ברב דאיתפקר טבחא ההוא מגלחין ואלו בפרק כדאמרינן וחכמתו
לא  חייבין שמענו רשאין זו ומראיה ע"כ. ושמתוהו ורבא אביי עליה אימנו

יע"ש: ר"ך בסימן גופיה הריב"ש וכ"כ שמענו

.ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ „È אלעזר את שנידו תנן דעדיות בפ"ב
אמרינן  דוכתי דבקצת שנהגו מקום בר"פ הר"ן והקשה בנ"י. שפקפק חנוך בן
שמותי  אבל משמע דלקי אמרינן דוכתי ובקצת ליה משמתינן אדרבנן דעבר דמאן
משמתינן  מצוה לכולא עקר קא לה עקר דכי דרבנן דעיקרו דבמלתא ותירץ לא.
אותו  מכין חכמים שאסרו מה על עובר והוא התורה מן שעיקרו בדבר אבל ליה
התורה  מן עיקרה אין נט"י דהא לי וקשיא וז"ל בכ"מ מר"ן ומ"ש מרדות. מכת
הר"ן  תירוץ על לי קשיא דמאי הם תימה דברי כו'. אסמכתא ע"ד לא אם
ואתיא  מלתא לכולא דעקר ליה משמתינן התורה מן עיקרו שאין משום דאדרבה
נ"ז  דף למהרח"ש עגונא בקונטרס עיין (א"ה וצ"ע. ז"ל הר"ן שחילק למה שפיר
למרן  הוקשה עוד מ"ג. ס"ק של"ד סי' י"ד וש"ך תצ"ו סימן א"ח פר"ח
לא  דרבינא ותירצו ס"ג דף הדר פרק דרבינא מעובדא הר"ן ע"ד שם ומוהרח"ש
דחה  והפר"ח ביה. אשגח ולא קלא ביה דרמא בכבודו שזלזל מפני אלא נידהו

מיימוניות  הגהות
[f] אשר בדברים וגנהו שבזהו הינו נדוי נדויו לכבודו שנדה תלמיד דאמרו הא

כגון  לכבדו שחייב כמו מכבדו שאין אך בכלום בזהו לא אם אבל לת"ח גנאי
בשם  חייא בר אחא רבי דפירקין בירושלמי דאמר הא איירי בהכי והידור קימה

נדוי: נדויו אין כהלכה אפילו עצמו לצורך שנדה זקן יוחנן ר'
[g] תוספות לרב. גם מנודה שמים לשם נידהו אבל לכבודו שנידהו מילי והני

ע"כ: ע"ש, אושפיזכני גבי דסנהדרין פ"ק

עוז  מגדל
.ÂÏÈ·˘· Â‰Â„È˘ ‰Ê „Ú 'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰Ê·Ó‰Â לשון ט"ז) (דף מגלחין אלו פ'

בפרהסיא: הא בצנעא הא דאסיקנא מדליקין במה מפרק אלו בכל ‰ÌÎÁרבינו ÔÎÂ
.Â„È· ˙Â˘¯‰ „Ú ÂÓˆÚ:(ט"ז (דף מגלחין אלו פ'

.ÂÏ Â¯È˙ÈÂ „Ú Â„Â·ÎÏ ‰„È˘ ט"ז):‰¯· (דף מגלחין אלו „·¯ÌÈ.פרק „"Î ÏÚ
י"ט.): (דף שמתו מי ‰ÌÎÁ.פ' ˙‡ ‰Ê·Ó‰ בעובדא ‡) ע') (דף יוחסין עשרה פ'

עמהן  אדם יתיחד דלא מתניתין גמרא כ"ו.) (דף מעמידין אין ובפרק שויסקל דבר

היד  מקורות
שם.50 א.51מו"ק יז, שם

א.52 טז, א.53שם יז, שם

ה"א  פ"ג מו"ק ירושלמי

מהר"ם  שו"ת (כגי'

תכד): סי' ח"ב מרוטנבורג

אינש  שמתי דלא לי תיתי

א 54מיומי. טז, .מו"ק

א.55 יז, א.56שם טז, שם

א 57 יז, ירושלמי 58.מו"ק

ה"א. פ"ג מו"ק



קסג  משנה  כסף

שטר  פי' עליה פתיחא כתבינן אתא לא ואי ליה נקיטינן זמנא לי נקוטו אמר ואי
ÂÎÂ'.שמתא: „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ בן אלעזר את שנידו י''א) (דף דעדיות פ''ה

הדר  ובפ' י''ט) (ברכות שמתו מי פ' לה ומייתי ידים בנטילת שפקפק חנוך
והקשה  בשבת. בציניתא חמרא דקטר גברא לההוא שמית רבינא ס''ג) (עירובין
דוכתי  דבקצת שנהגו מקום בר''פ הר''ן
משמתינן  אדרבנן דעבר דמאן אמרינן
דלקי  אמרינן דוכתין ובמקצת ליה
דבמילתא  ותירץ לא. שמותי אבל משמע
עקר  קא לה עקר דכי דרבנן דעיקרה
בדבר  אבל ליה משמתינן מצוה לכולא
מה  על עובר והוא התורה מן שעיקרו
מכת  אותו מכין חכמים בו שאסרו

] לי וקשיא דהא מרדות. מל''מ] עי'
לא  אם התורה מן עיקר אין ידים לנטילת
דמפקפק  נ''ל לכך אסמכתא. דרך על
מעובר  טפי חמור סופרים מדברי  בדבר
אע''פ  ולפיכך מדבריהם דבר על
מרדות  מכת אלא חייב אינו שהעובר
וההיא  נידוי. חייב המזלזל או המפקפק
מפני  אלא נידהו לא הדר בפרק דרבינא
ביה  אשגח ולא קלא ביה דרמא שזלזל
ולא  המזלזל וכתב רבינו שדקדק וזהו

העובר: ‡˙כתב ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÈÓ
.ÔÈ„‰ קי''ב (ב''ק ומאכיל הגוזל בפ'

על  פתיחא עליה דכתבי מאן האי קי''ג)
צייתנא  דאמר כיון דינא ציית דלא
שכתב  רבינו על לתמוה ויש קרעינן.
ליה  הוה ולא שיתן עד אותו מנדין
הדין  את עליו שיקבל עד אלא לכתוב
מהלכות  בפכ''ה כן כתב עצמו והוא
מקום  כאן שאין שמפני וי''ל סנהדרין.

שיתן: עד אותו מנדין מלפרוע נשמט ראינוהו דינא צייתנא שאמר אחר שאם כאן שהשמיענו ואפשר שם. שכתב מה על וסמך למידק חש לא זה ˘È˘דין ÈÓ
.'ÂÎÂ ˜ÈÊÓ‰ ¯·„ Â˙Â˘¯·:הזיקא דמסלק עד ליה משמתינן מ''א) (דף נערות אלו ס''פ וכתובות ט''ו) (דף דב''ק ÂÎÂ'.ספ''ק ÂÏ˘ Ú˜¯˜ ¯ÎÂÓ‰ דרב מימרא

להפסיד: לו אין יותר לו נותן כוכבים העובד אם אבל כוכבים העובד שקונה בסך ממנו קונה כשישראל דה''מ התוספות וכתבו קי''ד). (ב''ק ומאכיל הגוזל פ' אשי
.'ÂÎÂ Ï‡¯˘È ÏÚ „ÈÚÓ‰ כבי עליה דסמכי חשוב אדם הוא ואם להעיד מותר אחד עד פי על להשביע כדינינו דיניהם שאם התם ואמרינן דרבא מימרא שם ג''ז

ישראל: כדין שלא ממון ממנו והוציא וכתב רבינו סתם ולכך ולחומרא בתיקו סליק לא או להעיד מותר אם ÂÎÂ'.תרי Ô‰Î Á·Ë אמר קל''ב) (דף הזרוע פ' בחולין
כלומר  הלכתא למאי עלה ואמרינן שנין ותרתין עשרין בשמתא קיימין דהוצל טבחי הני שילא בר רבא אמר בשמתא להוי מתנתא מפריש דלא כהנא האי חסדא רב

התראה: בלא לקנסן אלא נפשו שתצא עד אותו מכין עשה דבמצות תניא והא להו משמתין לא דתו אילימא שנין ותרתין עשרין אמר הלכתא Ë''Èלמאי ÏÏÁÓ‰
.'ÂÎÂ È˘:גליות של שני יו''ט על מנדין תרוייהו דאמרי ושמואל רב נ''ב) (דף שנהגו מקום פרק ÂÎÂ'.פסחים ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰:שם ˘ÌÈÓפשוט Ì˘ ¯ÈÎÊÓ‰

.'ÂÎÂ:מגלחין באלו  הרי''ף וכתבו ז') (דף דנדרים ‰˘Ì.פ''ק ÏÂÏÁ È„ÈÏ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ לו דשלח המעגל דחוני אעובדא קאמר מגלחין אלו פ' ירושלמי
אליהו  בימי שנגזרה כשם גזרה נגזרה שאילו להתנדות אתה צריך לו אמר שטח בן שמעון לו שלח תנינן תמן נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון

נידוי: צריך השם חילול לידי הרבים את המביא וכל השם חילול לידי הרבים את מביא נמצאת ÂÎÂ'.לא ÌÈ˘„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ שמתו מי פ'

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

האדם  את מנ ּדין ּדברים  ועׂשרים  אר ּבעה ,59על ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
אּׁשה  ּבין  איׁש את 60ּבין  המבּזה (א) הן : וא ּלּו ; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מֹותֹו61החכם  לאחר ואפ ּלּו ׁשל ּוח 62, המבּזה  (ב) ; ְְְֲִֶֶַַַַַַָָ
ּדין 'עבד'63ּבית לחברֹו הּקֹורא (ג ) (ד)64; ; ֲִֵֵֵֶֶַַ

 צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמזלזל
ּתֹורה  ּבדברי ּדין65ל ֹומר  ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ; ְְְִִִֵֵֶַָָ

ּבא  ולא  זמן, ל ֹו עליו66וקבע ּו קּבל ׁשּלא מי  (ו) ; ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ
ׁשּיּתן עד  אֹותֹו מנ ּדין הּדין , ׁשּיׁש67את מי  (ז) ; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין  רעּוע , סּלם אֹו רע ּכלב ּכג ֹון  הּמּזיק, ּדבר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּברׁשּותֹו
אנס 68הּזקֹו ּכל עליו ׁשּיקּבל עד  א ֹותֹו מנּדין  לג ֹוי, ׁשּלֹו קרקע  הּמֹוכר  (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה ּמצר  ּבעל חבר ֹו ליׂשראל  הּגֹוי מן ּבערּכא ֹות 69ׁשּיבֹוא יׂשראל על הּמעיד  (ט) ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  אֹותֹו מנ ּדין י ׂשראל, ּכדין  ׁשּלא ממֹון  ּבעדּותֹו מ ּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל

אֹותֹו70ׁשּיׁשּלם  מנ ּדין אחר, לכהן  ונֹותנן הּמּתנ ֹות מפריׁש ׁשאינֹו ּכהן טּבח (י) ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ׁשּיּתן ּגלּיֹות 71עד ׁשל ׁשני  טֹוב י ֹום המחּלל (יא) מנהג72; ׁשהּוא ּפי  על אף ,73; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

חצ ֹות  אחר  הּפסח ּבערב מלאכה הע ֹוׂשה ׁשמים 74(יב) ׁשם הּמז ּכיר  (יג ) ; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הבאי75לב ּטלה  ּבדברי לׁשבּועה אֹו חּלּול 76, לידי הרּבים את הּמביא (יד) ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

משנה  לחם

מי  כאן מנה לא למה רבינו דברי על קשה וא''כ בנדוי יהא אמרו וזה לנדותו
בנידוי  שהוא מפרש שהוא ונראה לנדותו. שחייבים נידה ולא השם הזכרת ששמע
המימרא  שהביא שבועות בהלכות רבינו מדברי נראה וכן בנידוי הוא שמאליו
יהא  אלא אמרו לא ואח''כ לנדותו צריך אמרו דמעיקרא כן לדקדק ויש כלשונה.

דאל''כ  מנודה דמאליו משמע בנידוי
שאמר  כמו לנדותו צריך לומר לו היה
שאמרו  בנידוי שיהא ואע''פ תחלה
יהא  כו' לחבירו הקורא גבי בקדושין
שאמרו  כמו לנדותו צריך ר''ל בנידוי
דומיא  דהוי התם שאני בגמרא שם
הארבעים  את סופג ממזר שאמר דסיפא
שצריך  אלא מאליו הוי לא דבסיפא וכיון
עוד  ויש ברישא. נמי הכי מעשה לעשות
והם  כאן רבינו כתב שלא אחרים דברים
סימן  יוסף בבית ותמצאם בתוכו כלולים

של''ד:

למלך  משנה
חכמה  אין וא"ל כאפקרותא מחזי מי כה"ג דא"ל התם דמסיים ממאי זה תירוץ
מה  על לא כאפקרותא מיחזי מי דשאל דמאי למרן דס"ל ונראה כו'. עצה ואין
התם  תלמודא מייתי דלהכי רבו בפני הלכה שהורה מה על אלא בפניו שנידהו
וכן  דרביה באתריה לאורויי שרי מאיסורא דלאפרושי מינה למגמר עובדא האי

שם): יעויין א' סי' כ"ח כלל הרא"ש בתשובת מבואר
אלו  פרק בירושלמי דהוא ז"ל מרן כתב השם. חילול לידי הרבים את המביא  ומ"ש
גוזרני  אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון לו דשלח המעגל דחוני בעובדא מגלחין
נגזרה  שאילו להתנדות אתה צריך שטח בן שמעון לו שלח תנינן תמן נידוי עליך
וכל  השם חילול לידי הרבים את מביא נמצאת לא אליהו בימי שנגזרה כשם גזירה

בפ"ג  דידן בגמרא איתא והכי ע"כ. נידוי צריך השם חילול לידי הרבים את המביא
שמתו  מי בפ' אך כו' גזירה נגזרה דאילו משום היינו לנדותו שרצה דמה דתעניות

אמרינן כ' ופירש"י דף מעלה כלפי דעתו המגיס מטעם היינו לנדותו דרצה דטעמא
ומנדין  פעמים כמה שאלתי כך לא גשמים עסק על המקום לפני שהטריח לפי
במתניתין  דתעניות בפ"ג פירש"י וכן הוא הרב כבוד המקום וכבוד הרב לכבוד
ואפשר  שכתב יהושע שדה בעל להרב וראיתי הקונדריסין. דעת הוא וכן דחוני
ונשבע  שאלתי כך לא ואומר מעלה כלפי עצמו שמגיס דכיון תליא בהא דהא
לידי  מביא נענה שאינו וכשרואין השבועה בעבור ריקם יצא שלא הבריות חושבין

שביעה: כדי בזה ואין עכ"ד, כלום בשבועה אין שאומרים השם חלול

עוז  מגדל
ידעתון  ליה דאמר עד כו' תורתא לבי דאזיל אשי דרב אינשי בעובדא הנך ליהוו ליה

בתלמוד: מקומות וכמה רמאה ליה דקרו משום .בשמתא ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â
איתתא  דההיא עובדא גבי ע"ב) נ (דף המבושל מן הנודר דפ' קמייתא שמעתא סוף

ההיא  תיהוי מכוונת קא לבזויי לה דאמר עד כו' יהודה רב דבי דינא בבי דאיתחייבא

י"ט.) (דף שמתו מי ובפ' שעתא, בההיא שכיב הוה כבר שמואל והא בשמתא איתתא

ת"ח: של מטתן אחר ÂÎÂ'.המספר ÔÈ„ ˙È· ÁÈÏ˘ ‰Ê·Ó‰ נ"ב.)·) (יבמות ר"ג פ'

הגוזל: Ú·„.ופרק Â¯È·ÁÏ ‡¯Â˜‰ ב"ד.‚) ששלחו מי ד) כ"א.). (דף דקדושין פ"ק

י"ט): (דף ˙Â¯‰.מ"ק È¯·„· Ï"ˆ ÔÈ‡Â Ò"„Ó „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ מי ‰) פרק

וכו': שפקפק חנוך בן אלעזר את נדו מי את אלא (יט.) ÂÎ'.שמתו Ï·˜ ‡Ï˘ ÈÓ (Â
קי"ג): קי"ב (דף בתרא הגוזל פרק ריש ÂÎ'.שתיהן Â˙Â˘¯· ˘È˘ ÈÓ (Ê בשמעתין

מ"ו.): (דף וחמשה ארבעה ופרק ע"ב) ט"ו (דף דב"ק דפ"ק ‰ÎÂÓ¯בתרייתא (Á
.'ÂÎÂ ÂÏ˘ Ú˜¯˜:(קי"ט (דף בתרא הגוזל פרק שתיהן כו'. ישראל על המעיד ט)

.˘È¯ÙÓ ÂÈ‡˘ Ô‰Î Á·Ë (È ליה קרי ובגמרא ע"ב) קל"ב (דף והלחיים הזרוע פ'

ישראל: אלהי דה' ÂÎÂ'.שמתא È˘ Ë"ÂÈ ÏÏÁÓ‰ (‡È דף) שנהגו מקום פרק ריש

ז'): (דף דסנהדרין ופ"ק ÂˆÁ˙.נ"ב.) ¯Á‡Ï ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰ (·È
ע"ב): נ (דף שנהגו מקום פ' ˘ÌÈÓ.ריש Ì˘ ¯ÈÎÊÓ‰ (‚È:(ע"ב ז (דף דנדרים פ"ק

.ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‡È·Ó‰ („È בעובדא נ"ג.) (דף שנהגו מקום ר"פ וכו'. את המביא טו)

כג.): (דף דביצה פ"ב וסוף י"ט.) (דף שמתו מי ר"פ לה ומייתי רומי איש דתודוס

.'ÂÎ ÌÈ˘„Á ·˘ÁÓ‰ (ÊË:(.ס"ג (דף ברכות ‰ÂÚ¯.סוף ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ‰ (ÊÈ פרק

י"ז.): (דף מגלחין Ï"ÎÚ:אלו ÏÂ„‚ Â· ‰ÎÓ‰ ÔÂ‚Î Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙ÎÂ ואני

דגרסינן  שם ערוך ותלמוד זה נשנה דרבי בשפחה מגלחין אלו פרק כי פשוט זה אומר

וגם  מדבר הכתוב הגדול בנו במכה מכשול תתן לא עור לפני תאנא ישמעאל רבי דבי

אלו  דברים מכ"ד אחת כל ביאר וכן באות אות ממרים דהלכות פ"ו כן כתב רבינו

Ù¯Ë‰בחבורו: ˙‡ˆÈ˘ Á·Ë (ËÈ :‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏÓ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ·ÎÚÓ‰ (ÁÈ
.Â„È ˙Á˙Ó דנפק טבחא דההוא בעובדא בורר זה פ' כ"ה.) (דף סנהדרין מסכת

נוסחאות  במקצת ואף ז"ל אלפס רב גורס וכן נחמן. רב ושמתיה  ידיה מתותי טריפתא

היד  מקורות
ה"א.59 פ"ג מו"ק ירושלמי

מו"ק 60 ב. נ, ב. ז, נדרים

ר"ה  ראה א. קיג, ב"ק ב. טז,

א. כח, כתובות ב. ל"ה,

שם.61 מו"ק ירושלמי

א  יט, ברכות 62.ברכות

מ"ו. פ"ה עדיות שם.

נב,63 יבמות ב. ע, קידושין

א.64א. כח, קידושין

מ"ו.65 פ"ה עדיות

ה"א: פ"ג מו"ק ירושלמי

בדבר  המפקפק אמרה הדא

צריך  סופרים מדברי אפי'

מו"ק 66נידוי. ירושלמי

ב"ק ה"א. קיב,פ"ג ב. טו,

ואילך. א.67ב קיג, ב"ק

א. מא, שבועות ועיין

מא,68 כתובות ב. טו, ב"ק

א 69ב. קיד, ב"ק 70.ב"ק

ב. ב.71קיג, קלב, חולין

א 72 נב, ביצה 73.פסחים

ב. ב.74ד, נ, פסחים

ב 75 ז, ראה 76.נדרים

התשובות, נדרים, אוצה"ג

.(2ֿ3 (ע' חֿט סי'

משנה קסב  כסף

לו  נתרצה ולא פעמים כמה מחילה ממנו בקש שאפילו דמשמע בשו''א והרי''ש
לא  למה עליו שמוטל מה שעשה שמאחר מאד תמוה דבר שזה לו מתירין אין
מחילה  לשאול הולך דלרבו משמע פ''ז) (דף דיומא בתרא דבפ' ואע''ג לו. יתירו
לענין  היינו תשובה מהלכות בפ''ב רבינו וכתבו לו שירצה עד פעמים אלף אפילו

שלא  לענין לא אבל לפייסו צריך שהוא
שיתפייס: עד נדויו לו ‰ÌÎÁיתירו ÔÎÂ

.'ÂÎÂ Â„Â·ÎÏ ‰„Ó ÂÓˆÚ'פ במ''ק
שנידה  תלמיד ט''ו) (דף מגלחין אלו

נידוי. נידויו ˆ¯ÍÈלכבודו ÔÈ‡˘ ˘''ÓÂ
ÌÈ„Ú שלמד אפשר מכחיש הע''ה אם

(ב''ק  בתרא הגוזל בר''פ מדאמרינן כן
תרי  כבי מהימן דינא דבי דשליחא קי''ב)
שהוא  עצמו לחכם ק''ו א''כ לשמתא
דשאני  לחלק יש אבל תרי. כבי נאמן
בדבר  נוגע אינו דין בית שהשליח התם
מנ''ל  בדבר נוגע שהחכם הכא אבל
ובתשובות  עדים. בלא נאמן שיהא
בפ' מדאמרינן שהטעם כתב הריב''ש
יוסף  רב אמר טז) דף (מ''ק מגלחין אלו
לנפשיה  דינא עביד מרבנן צורבא האי
בראב''ד  ופי' ליה, דפסיקא במילתא
החכם  דידע היכא כל כלומר לנדותו
עדים  שם שאין אע''פ ביזהו שע''ה
לנפשו  הדין לעשות החכם רשאי

עכ''ל: דברי ÚÓ˘ÓÂולנדותו מדקדוק
ח  דאין לעם רבינו אלא לכבודו מנדה כם

אינו  ואפילו לא אחר לחכם אבל הארץ
תלמיד  אלא אינו ואפילו כמוהו גדול
את  שנידו ואע''פ ע''ה שאינו כיון
י''ל  ואבטליון שמעיה כבוד מפני עקביא
לחכם  אפילו המנדים הם דכשב''ד

שהיו  שאני ואבטליון דשמעיה לומר שאפשר ואע''פ המנדה. הוא עצמו כשהחכם אלא לע''ה אלא מנדה שאינו רבינו אמר ולא ממנו גדול חכם כבוד מפני מנדים
החכם  את שהמבזה וכתב סתם בסמוך דלעיל דרבינו לישנא דייק הראשון התירוץ מ''מ תלמידיהם אחריהם הבאים כל ונמצאו קדמונים שהיו ועוד ב''ד ואב נשיא
אלו  פ' בירושלמי וכדאיתא לנדותו יכול ממנו גדול חכם המבזה לחכם דגם ועי''ל עצמו. לכבוד המנדה חכם גבי אלא ע''ה יהיה שהמבזה התנה ולא אותו מנדין
והמבזה  הדור גדול הוא העלוב החכם אם ומ''מ עדים צריך שאינו מ''ש לענין אלא ע''ה המבזה שיהיה רבינו הצריך ולא לאלין אלין ונדון כו' ירמיה ר' גבי מגלחין
שמנדה  פשיטא והרב עומדין אין בפרק התוס' שכתבו וכמו כרבו ה''ל הוא הדור דגדול דכיון לכבודו לנדותו שיכול רבינו דמודה דפשיטא נראה בערכו הדיוט הוא

בו: הפקיר אם ÂÎÂ'.לתלמידו ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â ˘''ÓÂ:[.ט''ז ÂÎÂ'.[מ''ק ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˘''ÓÂ:פ''ז סוף יתבאר
.'ÂÎÂ Â„Â·ÎÏ ‰„È˘ ·¯‰ ‚È מנודה אחרת לעיר מנודה לעירו מנודה לרב מנודה אינו לתלמיד מנודה לתלמיד מנודה  לרב מנודה י''ז) (דף מגלחין אלו פרק ברייתא

לנשיא: מנודה אינו ישראל לכל מנודה ישראל לכל מנודה לנשיא מנודה לעירו מנודה אינו אחרת לעיר
.'ÂÎÂ ‰„È˘ ÈÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ˘''ÓÂ „È תבונה ואין חכמה אין דשמיא במילי אי במאי מנודה עלמא לכולי הא לרב מנודה אינו לתלמיד מנודה שם

עצמו: לכבוד לאו אלא ה' לנגד ÂÎÂ'.וכו' Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„Ó ÌÈ¯·„ „''Î ÏÚ:מגלחין אלו פרק ובירושלמי י''ט) (ברכות שמתו מי בפרק דריב''ל ‰Ê·Ó‰מימרא
.'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ למעלה:‡˙ שכתבתי וכמו י''ט) (ברכות שמתו מי בפרק דידן בגמרא אמרינן והכי מגלחין אלו פרק בירושלמי כלשונה ·È˙מימרא ÁÈÏ˘ ‰Ê·Ó‰

.ÔÈ„:דרבנן שליחא דציער משום ליה אמר מר שמתיה טעמא מאי אמר ע') (דף קדושין בסוף יהודה דרב עובדא Ú·„.בההוא Â¯È·ÁÏ ‡¯Â˜‰ דף) דקדושין פ''ק
אותו: מנדין שב''ד כלומר בנדוי יהא עבד לחבירו הקורא ÂÎÂ'.כ''ח) „''· ÂÏ ÂÁÏ˘˘ ÈÓ מגלחין אלו פ' ובירושלמי קי''ב:) (דף ומאכיל הגוזל פרק קמא בבא

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

הארץ  לעם לכבֹודֹו מנ ּדה עצמֹו, החכם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָוכן 
ּבֹו ולא 50ׁשהפקיר  עדים לא  צרי ואין , ְְְִִִִֵֵֶָֹֹ

עד 51התראה  לֹו, מּתירין  ואין ;[f] את ׁשּיר ּצה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּומּתירין52החכם  ׁשלׁשה ּבאין החכם , מת  ואם . ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

הר ׁשּות  נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה  ואם ְְְְִִִֶָָָָָָֹֹלֹו.
ּכל È‚..53ּבידֹו חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה הרב ְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּנּדה  ּתלמיד אבל  ּבמנּדה; נּדּוי לנהג ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֻּתלמידיו
הרב אין  עצמֹו, נּדּוי[g]לכב ֹוד ּבֹו לנהג  ,54ח ּיב ְְְִִִֵַַַָָֹ

נּדּוי ּבֹו לנהג חּיבין העם  ּכל  מנּדה 55אבל וכן  . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֻ
יׂשראל, לכל מנּדה י ׂשראל; לכל  מנ ּדה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻלּנׂשיא ,

לּנׂשיא  מנּדה  לעיר 56אינ ֹו מנ ּדה  לעירֹו, מנּדה . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֻֻֻ
לעירֹו. מנּדה אינ ֹו אחרת, לעיר  מנ ּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַֻֻאחרת;

.„È חכמים ּתלמידי  ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי  אמ ּורים? ּדברים מי57ּבּמה אבל . ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּביׂשראל  קטן נ ּדהּו אפּלּו - נּדּוי  עליהן ׁשחּיבין  ּדברים ׁשאר  על  ,58ׁשּנּדּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נ ּדּוי, ּבֹו לנהג  י ׂשראל וכל הּנׂשיא ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹחּיב 
לֹו. וי ּתיר ּו ְְִִִַּבׁשבילֹו,

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יד ˙Â‡Î¯Ú· Ï‡¯˘È ÏÚ „ÈÚÓ‰ (Ë אמרו קי''ג) (דף בתרא הגוזל בפרק
דעובדי  בדינא ליה ומסהיד ואזיל כוכבים דעובד סהדותא דידע ישראל בר האי
שישלם. עד משמתין רבינו ופירש וכו' ליה משמתינן חבריה ישראל על כוכבים

דודאי  ז''ל ליה דסבירא כדין והטעם שלא לו לשלם גורם שבעדותו כיון משלם
ממון  וחייב שקר עדות כמעיד והוי

˘Ïבעדותו: È˘ Ë''ÂÈ ÏÏÁÓ‰ (‡È
.'ÂÎÂ ˙ÂÈÏ‚ דהיינו נראה היה לכאורה

וא''כ  סופרים מדברי אחד בדבר מזלזל
אע''פ  כתב ולכך למעלה מנאו הרי
פחות  הזה הדבר כלומר מנהג שהוא
יו''ט  מהלכות שזה סופרים מדברי הוא
הוא  משמע מד''ס שהוא אע''פ שני
כתב  הרי תימא וכי בלבד. מנהג משום
דנהי  לומר יש מד''ס שהוא בפ''ק רבינו
מנהג  משום הדבר עיקר מד''ס  דהוי
במנהג  הזהרו דיו''ט בפ''ק שאמרו וכמו
המנהג  ומשום וכו' בידיכם אבותיכם

אותו: שיעשו חכמים ‰ÈÎÊÓ¯אמרו (‚È
‰ÚÂ·˘· Â‡ ‰ÏË·Ï ÌÈÓ˘ Ì˘

.È‡·‰ È¯·„·('ז (דף דנדרים בפ''ק
צריך  חבירו מפי השם הזכרת השומע
יהא  עצמו הוא נידהו לא ואם לנדותו
צריך  ז''ל המפרשים ופירשו בנידוי.

למלך  משנה
.Â„È· ˙Â˘¯‰ Â‰„ ‡ÏÂ ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ·È העיר בני בפרק

סליק  הוה כי חסידא זוטרא דמר הא כי מטתי על אדם קללת עלתה לא מימי
מפני  נדוי שנתחייב דמי מכאן מוכח ליה. דמצער לכל ומחיל שרי הוה לפוריא
לקמן  רבינו כתב בזה וכיוצא הנדוי מן ויפטר למחול הת"ח יכול ת"ח של כבודו
מפני  נדוי שנתחייב מי אבל יע"ש. סנהדרין הלכות ובסוף אלו הלכות בסוף
מנדויו  נפטר לא תשובה שעשה אף לבטלה ש"ש שהזכיר כגון למקום שחטא

יע"ש: כ"ב) (דף דיבמות פ"ב התוספות כמ"ש
.ÈÂ„È Â· ‚Â‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÚ‰ ÏÎ Ï·‡ ‚È לא אם ומ"מ ס"א סי' הריב"ש ז"ל

התלמיד  ערך כפי ולהענישו לנדותו העיר חכמי או הקהל חייבים התלמיד ינדהו
מתנה  בר טובי ברב דאיתפקר טבחא ההוא מגלחין ואלו בפרק כדאמרינן וחכמתו
לא  חייבין שמענו רשאין זו ומראיה ע"כ. ושמתוהו ורבא אביי עליה אימנו

יע"ש: ר"ך בסימן גופיה הריב"ש וכ"כ שמענו

.ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó „Á‡ ¯·„· ÏÊÏÊÓ‰ „È אלעזר את שנידו תנן דעדיות בפ"ב
אמרינן  דוכתי דבקצת שנהגו מקום בר"פ הר"ן והקשה בנ"י. שפקפק חנוך בן
שמותי  אבל משמע דלקי אמרינן דוכתי ובקצת ליה משמתינן אדרבנן דעבר דמאן
משמתינן  מצוה לכולא עקר קא לה עקר דכי דרבנן דעיקרו דבמלתא ותירץ לא.
אותו  מכין חכמים שאסרו מה על עובר והוא התורה מן שעיקרו בדבר אבל ליה
התורה  מן עיקרה אין נט"י דהא לי וקשיא וז"ל בכ"מ מר"ן ומ"ש מרדות. מכת
הר"ן  תירוץ על לי קשיא דמאי הם תימה דברי כו'. אסמכתא ע"ד לא אם
ואתיא  מלתא לכולא דעקר ליה משמתינן התורה מן עיקרו שאין משום דאדרבה
נ"ז  דף למהרח"ש עגונא בקונטרס עיין (א"ה וצ"ע. ז"ל הר"ן שחילק למה שפיר
למרן  הוקשה עוד מ"ג. ס"ק של"ד סי' י"ד וש"ך תצ"ו סימן א"ח פר"ח
לא  דרבינא ותירצו ס"ג דף הדר פרק דרבינא מעובדא הר"ן ע"ד שם ומוהרח"ש
דחה  והפר"ח ביה. אשגח ולא קלא ביה דרמא בכבודו שזלזל מפני אלא נידהו

מיימוניות  הגהות
[f] אשר בדברים וגנהו שבזהו הינו נדוי נדויו לכבודו שנדה תלמיד דאמרו הא

כגון  לכבדו שחייב כמו מכבדו שאין אך בכלום בזהו לא אם אבל לת"ח גנאי
בשם  חייא בר אחא רבי דפירקין בירושלמי דאמר הא איירי בהכי והידור קימה

נדוי: נדויו אין כהלכה אפילו עצמו לצורך שנדה זקן יוחנן ר'
[g] תוספות לרב. גם מנודה שמים לשם נידהו אבל לכבודו שנידהו מילי והני

ע"כ: ע"ש, אושפיזכני גבי דסנהדרין פ"ק

עוז  מגדל
.ÂÏÈ·˘· Â‰Â„È˘ ‰Ê „Ú 'ÂÎÂ ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰Ê·Ó‰Â לשון ט"ז) (דף מגלחין אלו פ'

בפרהסיא: הא בצנעא הא דאסיקנא מדליקין במה מפרק אלו בכל ‰ÌÎÁרבינו ÔÎÂ
.Â„È· ˙Â˘¯‰ „Ú ÂÓˆÚ:(ט"ז (דף מגלחין אלו פ'

.ÂÏ Â¯È˙ÈÂ „Ú Â„Â·ÎÏ ‰„È˘ ט"ז):‰¯· (דף מגלחין אלו „·¯ÌÈ.פרק „"Î ÏÚ
י"ט.): (דף שמתו מי ‰ÌÎÁ.פ' ˙‡ ‰Ê·Ó‰ בעובדא ‡) ע') (דף יוחסין עשרה פ'

עמהן  אדם יתיחד דלא מתניתין גמרא כ"ו.) (דף מעמידין אין ובפרק שויסקל דבר

היד  מקורות
שם.50 א.51מו"ק יז, שם

א.52 טז, א.53שם יז, שם

ה"א  פ"ג מו"ק ירושלמי

מהר"ם  שו"ת (כגי'

תכד): סי' ח"ב מרוטנבורג

אינש  שמתי דלא לי תיתי

א 54מיומי. טז, .מו"ק

א.55 יז, א.56שם טז, שם

א 57 יז, ירושלמי 58.מו"ק

ה"א. פ"ג מו"ק



קסה  משנה  משנה כסף כסף

ובירושלמי  י''א). (דף עדיות במס' והיא ידים בנטילת והמזלזל תשמתינהו.
הרי''ף  כתב קנסות דיני דנין שאין בבבל וכן נידוי צריך כשורה שלא דבר העושה
אחרת  כתבו והגאונים דינו. לבעל דמפייס עד אותו שמנדין ישיבות בשתי מנהג
לו  אין וממון שלו המלאכה ואין שתאבד דאמרינן במועד מלאכתו המכוין אומן

אותו  שקונסין שוויה בכדי לקונסו
אלו  מכל ואין עכ''ל. ונידוי, בשמתא
בהו  דייקת כי דכלהו רבינו על תפיסה
רבינו. שכתב אלו דברים כ''ד בכלל הוו
ההיא  היינו שמים כלפי דעתו שהמגיס
שיש  ומי השם. חילול לידי רבים דמביא
דבר  אותו ומסר חבירו עם ערעור לו
עליו  קבל שלא מי בכלל הוי לשלטון
כנגד  במחלוקת שמחזיק ות''ח הדין. את
החכם  את המבזה בכלל הוא הרבים
תלמיד. אצל כרב ה''ל יחיד לגבי דרבים
וההיא  דשבת קמא פרק דסוף וההיא
המבזה  בכלל נמי הוו דקידושין דפ''ק
האשה  מציאת דפרק וההיא החכם. את
מי  אלא מני לא דהכא  לכאן ענין אינה
עליו  אותו מנדין שב''ד דבר שעושה
שמתא  עליו שגזר אלא היה לא ושם
דפרק  וההיא שליחות. אותו ויאמר שילך
ידים  בנטילת והמזלזל דמילה אליעזר ר'
בכלל  הם במועד מלאכתו המכוין ואומן

דבר  לעקור שוה גזרה או וחמורים קלים שעושה ומי מד''ס. אחד בדבר מזלזל
או  תורה בדברי מזלזל בכלל הם אפשר שאי דבר שואל או התורה מן אחד

החכם: את המבזה
.'ÂÎÂ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ ‡ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù אויא רב אמר יז) (דף מגלחין אלו פ'

ושב בא  הכבד לו אומרים אלא אותו מנדין אין שסרח ב''ד אב התקינו ושא
חכם  כל דאמר דר''ל ופליגא השם חלול מפני אותו מנדין וסרח חזר בביתך
כלילה  כסהו לילה עמך נביא גם וכשל שנאמר בפרהסיא אותו מנדין אין שסרח
שאכתוב  דבירושלמי ועוד אויא מרב טפי דגמרא מארי דאיהו משום כר''ל ופסק
חזר  אפילו כלומר  לעולם בפרהסיא אותו מנדין אין וז''ש כוותיה. משמע בסמוך

פעמים. כמה ÂÈ¯È·ÁÂוסרח Ë· Ô· ÌÚ·¯ÈÎ ‰˘Ú Î''‡‡ ˘''ÓÂ בירושלמי
זקן  לנדות שלא באושא נמנו ששת רב בשם אידי בר יעקב ר' מגלחין אלו פ'
אותו  מורידין אין דבר בו שאירע זקן אבהו ר' בשם שמואל דא''ר הא כי ואתיא
על  עקא אתא ירמיה דר' ביומוי בביתך ושב הכבד לו אומרים אלא מגדולתו
שב  לא עדיין א''ל שלח בון בר יעקב ר' גבי דכספא מנרתא בעי שלח טבריה
תמן  יתיב עטושיא יצחק דר' בריה חייא ר' והוה לנדותו ובקש מרעתו ירמיה

קשה  ומיהו וחביריו. נבט בן כירבעם עשה אא''כ זקן מנדין שאין שמעתי א''ל
וצרכון  לאלין אלין ונדון עשה נבט בן וכירבעם השקוה דוגמא א''ל התם דמסיק
דס''ל  עשו כהלכה דשלא סובר ז''ל שרבינו לומר ואפשר אלין. מן אלין משתריא
דאיכא  קשיא לא השקוה דדוגמא וההיא כר''ל אלא כותיה קי''ל ולא אויא כרב
איכא  ומינה נידוהו בצנעה למימר
בפרהסיא  דוקא מנדין דאין דהא למשמע
אליעזר  דר' ועובדא מנדין בצנעה אבל
דבצנעה  למימר איכא נמי שברכוהו
אליעזר  דר' דההיא י''ל ועוד ברכוהו.
שאני: בישראל מחלוקת ירבו שלא מפני
˙Â‡ËÁ ¯‡˘ ‡ËÁ˘Î Ï·‡ ˘''ÓÂ

.‰Úˆ· Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓ פרק בירושלמי
כהן  ר''ל בשם אחא ר' דהוריות בתרא
כ''ג  של בב''ד אותו מלקין שחטא משיח
ירידה  עלייתו כ''ג של בב''ד תימר אין
רשב''ל  בפרהסיא. שהוא כלומר לו היא
בב''ד  אותו מלקין שחטא נשיא אומר
נשיא  דדין לרבינו ומשמע שלשה. של
חד  בכל דהא שוה זקן וחכם ב''ד ואב
כשמזלזלין  השם חילול איכא מנייהו
קצת  משמע והכי בפרהסיא אותו
אב  אויא רב דקאמר מאי על מדאמרינן
ופליגא  וכו' אותו מנדין אין שסרח ב''ד
אותו  מנדין אין שסרח ת''ח דאמר דר''ל

··Í˙È.בפרהסיא: ·˘Â „·Î‰ ÂÏ ÔÈ¯ÓÂ‡Â ˘''ÓÂ שהבאתי בירושלמי מפורש
פל  ולא אויא רב הכי אמר דידן בתלמודא דאמר וגם במאי אלא ר''ל עליה יג

והכי  בביתך ושב הכבד לו אומרים דאמר במאי לא אבל אותו מנדין וסרח חזר
אומרים  שאין לומר דהיינו בפרהסיא אותו מנדין אין דר''ל לישנא לפרושי איכא
בביתך  ושב הכבד לו שאומרים והיינו אותו מנדין בצנעא אבל בנידוי יהא פלוני
כלומר  בפירוש אמר כאילו כן גם בכללה שיש לפרשה אפשר פרהסיא שמלת
ושב  הכבד לו שאומרים בהעלם כלומר בצנעה אלא בפירוש אותו מנדין שאין

Â˙Â„ÏÂבביתך: ıÂÙ˜Ï „''·Ï ¯ÂÒ‡ ÈÂ„È ·ÈÈÁ˙˘ Á''˙ ÏÎ ÔÎÂ ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ מרבנן צורבא מיחייב כי חסידא זוטרא מר י''ז) (מ''ק מגלחין אלו בפ'

לצורבא  מנדה היה שלפעמים הרי לדידיה משמית והדר נפשיה משמית שמתא
בפ' כדאיתא שומעניה דסנו מרבנן צורבא לההוא שמית נמי יהודה ורב מרבנן.
שסרח  חכם תלמיד דאמר לקיש אריש ליפלוג דלא היכי וכי , (שם) מגלחין אלו
עשה  כן אם אלא זקן מנדין אין בירושלמי דאמרינן  ואמאי אותו מנדין אין
בחכמה  זקן בחכם ודירושלמי דר''ל דההיא לומר צריך וחביריו נבט בן כירבעם
בחכמה  מופלג שאינו בחכם זוטרא דמר וההיא בחכמה מופלג שהוא כלומר

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

æ ÷øt¤¤36 שיעור
ליום  אחד פרק

ּדין,‡. ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה , זקן  ְְְִִֵֵֵַָָָָָָחכם 
לעֹולם  ּבפרהסיא אֹות ֹו מנ ּדין אין - אּלא 1ׁשּסרח , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
וחבריו נבט ּבן ּכירבעם עׂשה ּכן אבל 2אם . ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבצנעה  אֹות ֹו מלקין ח ּטאֹות, ׁשאר  ,3ּכׁשחטא ְְְְְִִֶַַָָָָָ
עּמ נביא ּגם וכׁשל ה ּיֹום, "וכׁשל ּת ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּכּלילה.4לילה" ּכּסהּו ׁשּכׁשל , ּפי על  אף - ְְִֵֶַַַַַַַָָָ
' ּבבית וׁשב 'הּכבד  ל ֹו: .5ואֹומרים ְְְְִִֵֵֵֶָ

לבית  אסּור - נ ּדּוי ׁשּנתחּיב  חכמים  ּתלמיד ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן 
ז מּדבר ּבֹורחין אּלא  ּבמהרה , ּולנ ּדֹותֹו לק ּפץ ה ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָונׁשמטין

משנה  לחם
ÂÎÂ'.א Ô˜Ê ÌÎÁ:של''ה סימן לדבריו טעם שנתן יוסף בבית עיין זקן חכם רבינו שאמר מה

למלך  משנה
.'ÂÎ Â˙Â‡ ÔÈ„Ó ÔÈ‡ Á¯Ò˘ „"· ·‡ Â‡ ‡È˘ ÔÎÂ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ ‡
אתא  ירמיה דר' ביומוי מגלחין אלו פרק בירושלמי דגרסינן מהא למידק איכא
לא  עדין א"ל שלח בון בר ר"י גבי דכספא מנרתא בעי שלח טבריה על עקא
אמר  תמן יתיב עטישיא דר"י בריה חייא ר' והוה לנדותו ובקש מרעתו ירמיה שב
דוגמא  א"ל וחבריו נבט בן כירבעם עשה א"כ אלא זקן מנדין שאין שמעתי
משתריין  וצרכון אלין על אלין וחשון לאלין אלין ונדון עשה וכירבעם השקוה
יהושע  שדה הר"ב כתב עשה וכירבעם דקאמר במאי והנה ע"כ. אלין, מן אלין
ושותיה  ע"כ. אותו מנדה אני ה"נ נידוהו ומש"ה כירבעם דעשה התם וכ"ת דה"ק
חייא  ר' דברי לדחות ובא בתמיהא הם אלו שדברים הוא והנכון ידענא. לא
להאי  דליתא והשיב כירבעם עשה א"כ אלא זקן מנדין שאין שמעתי שאמר
לזקן  דאף ודאי אלא בתמיה עשה כירבעם והתם השקוה דדוגמא מהאי מלתא
מעובדא  וקשה חייא כרבי רבינו פסק הלכה ולענין נידוי. שחייב כל מנדין
דמסתפינא  לאו ואי יע"ש. זה ליישב בכ"מ מרן נדחק וכבר השקוה, דדוגמא
זקן  מנדין דאין דאמרינן דהא דס"ל אלא ר"ח על חולק אינו ירמיה דר' אמינא
דוקא  אז האדם חטאת מכל אחד דבר שעשה אלא ת"ח ביזה שלא דוקא היינו
הזקן  אם אבל כירבעם עשה א"כ אלא לנדותו שלא לזקן כבוד דחולקין הוא
ליחוש  המבזה הזקן לכבוד דחיישינן חזית דמאי הזקן את מנדין אז ת"ח ביזה
שבזהו  לפי יעקב לר' לנדות רצה דר"י הירוש' כונת וזהו המתבזה. הזקן לכבוד
שלא  כו' זקן מנדין שאין שמעתי השיב ור"ח מרעתו ירמיה שב לא עדיין ואמר
מנדין  הזקן לכבוד שהוא כל דודאי לו השיב ירמיה ור' שאמרנו זה לחילוק ירד

ודאי  אלא כירבעם עשה לא והתם השקוה דדוגמא מההיא ראיה והביא הזקן
עשה  אא"כ זקן מנדין דאין וההיא נידוהו  ואבטליון שמעיה בכבוד שנגע משום

דאל  וההיא מילי בשאר הוי בנט"י כירבעם שפקפק בשביל שנידוהו חנוך בן עזר
הרב  לכבוד דמנדין משום הוא שנידוהו דמה יראה שמתו מי דפרק סוגיא הרואה
דנט"י  הך הביאו הרב לכבוד מנדין מקומות דבכ"ד דאמר דריב"ל עלה שהרי
דפקפק. לישנא דייק והכי המתקנים בכבוד דזלזל משום הוא דטעמא ופירש"י
זקן  מנדין אין דלעולם וכתב סתם שהרי זה חילוק ס"ל דלא נראה רבינו ומדברי
שאני  הורקנוס בן דר"א דההיא שכתב למרן שגם אלא כירבעם. עשה אא"כ
לבאר  לרבינו דהי"ל קשה בישראל מחלוקות ירבו שלא כדי רבים על חולק שהיה
להם  יש דב"ד דאמרינן כההיא אלא מדינא לאו לר"א שנידו מה ואולי זה. חילוק
שר"א  זה דבר שבשביל חז"ל וראו סייג לעשות כדי כתורה שלא דבר לעשות כח
בישראל  מחלוקות מתרבים והיו ריעותא נפיק הוה הרבים נגד סברתו על עמד
שכל  פסיקתא מלתא לאו שכן וכיון סייג משום כדין שלא ונידוהו וגמרו ונמנו
שכתב  הרמ"ך קושית ניחא הנ"ל החילוק וע"פ (א"ה אותו מנדין רבים על חולק
אדם  שנדה בשביל מנודה ר"ל היה אמאי בפרהסיא מנדין שאין כן שאם תימה
גופיה  הרמ"ך וכמ"ש ממנו גדול ת"ח נדה ר"ל דהא כו' כירבעם עשה לא הלא
כמ"ש  חזית דמאי מטעמא מנדין כה"ג וכל אלו מהלכות ספ"ו לעיל מרן הביאו
נידוהו. לא שב"ד קאמר מאי ידענא לא הרמ"ך ע"ד כתב ומרן המחבר, הרב
היה  לא דאם לרבינו דס"ל המנדה ד"ה פ"ו לעיל גופיה ז"ל מרן שכתב מה ולפי

ודוק): להרמ"ך ליה קשיא שפיר לר"ל מנדין ב"ד היו מנדהו

עוז  מגדל
.Ì¯ÁÂÓ ÈÂÏÙ „Ú 'ÂÎ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ אא"כ שכתב ומה י"ז.). (דף מגלחין אלו

דשמתיה  משום ואי הלשון זה הוציא מאין ידעתי לא וחביריו. נבט בן כירבעם עשה

של  דרכו נסיתי כבר י"ז) (דף מגלחין אלו פרק כדאיתא שיפורי במאה למרוז ברק

תלמוד: צריכא לשונו וצחות ז"ל ‡ÌÈ¯ÓÂר"מ „Ú 'ÂÎ ˙Â‡ËÁ ¯‡˘ ‡ËÁ˘Î Ï·‡
.Ì¯ÁÂÓ ÈÂÏÙ:(שם) מגלחין אלו פרק הכל

היד  מקורות
Ê ˜¯Ù1.א יז, מו"ק

ה"א  פ"ג שם .ירושלמי

שם.2 ירושלמי 3ירושלמי

הוריות  ה"א. פ"ב סנהדרין

ה"א. ה 4פ"ג ד, .הושע

מ"5 י.ע"פ יד, ב

משנה קסד  משנה כסף כסף

לאכול  הנהיג רומי איש תודוס שנהגו מקום ופ' די''ט ובספ''ב כ') (דף ברכות
אתה  תודוס אילמלא לו שלחו הקרבן כעין פסח בליל כלומר מקולסים גדיים

שהרואה  כלומר בחוץ קדשים ישראל את מאכיל שאתה נידוי עליך סבור גוזרנו
פסח: לשם ÂÎÂ'.שהקדישו ÌÈ˘ ·˘ÁÓ‰ אמרינן ס''ג) (דף ברכות בסוף

יהושע  רבי אחי לחנינא לו ששלחו
בח''ל  חדשים וקובע שנים מעבר שהיה
ומפרשין  בנידוי יהא לאו ואם בו שיחזור
תורה: תצא מציון כי משום טעמא התם

.¯ÂÚ‰ ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ‰ כגון הראב''ד כתב
בפ' והוא עכ''ל. הגדול, בנו את המכה
דרבי  אמתא י''ז) (מ''ק מגלחין אלו
גדול  בנו דמחי גברא לההוא חזיתיה
דקא  בשמתא גברא ההוא להוי אמרה
מכשול  תתן לא עור ולפני משום עבר
שהוא  מתוך באביו יבעט שמא כלומר
התם  ואמרינן מכשילו הוא ונמצא גדול
בנידויה. ראש קלות חכמים נהגו שלא
זה  דבר שפירש הראב''ד על לתמוה ויש
כאן. המוזכרים הדברים מכל יותר
שבגמרא  אע''פ לומר שטעמו ואפשר
יפה  גדול בנו את המכה אלא נזכר לא
העור  את המכשיל לכתוב רבינו כיון
וזהו  דוקא לאו הגדול בנו דמכה ללמדנו

כגון: הראב''ד ‡˙שכתב ·ÎÚÓ‰
.'ÂÎÂ ÌÈ·¯‰ מגלחין אלו פרק ירושלמי

אתה  מעכב אם ר''ג לו שלח תנינן תמן
לבא  לעתיד מכשילן נמצאת הרבים את
מלעשות  הרבים את מעכב נמצאת לא
מלעשות  הרבים את המעכב שכל מצוה

נידוי: צריך Ù¯Ë‰מצוה ˙‡ˆÈ˘ Á·Ë
.'ÂÎÂ(כ''ה (דף בורר זה פ' סנהדרין

ידיה  מתותי טרפה דנפק טבחא ההוא
נחמן: רב ·„˜שמתיה ‡Ï˘ Á·Ë

.'ÂÎÂ ההוא י''ח) (דף דחולין פ''ק
ביורה  הטור כתב וכבר שמתיה. חנינא בר דרבא קמיה סכינא סר דלא טבחא

עכשיו: נוהג אינו זה שדין י''ח סימן Ú„Ï˙.דעה ÂÓˆÚ ‰˘˜Ó‰ דרב מימרא
י''ג): (דף היד כל פ' ÂÎÂ'.בנדה Â˙˘‡ ˙‡ ˘¯È‚˘ ÈÓ דף) דכתובות פ''ב

נפרעת  אינה מלוג בנכסי כלומר אביה בנכסי מגרושתו כלומר ממנה לוה כ''ח)
לקמן  אתו ואי בדברים יקרבו שלא עצמה ע''י ולא כלומר אחר ידי על אלא

להו: משמתינן ¯Ú‰.לדינא Â˙ÚÂÓ˘˘ ÌÎÁ ההוא י''ז) (דף מגלחין באלו
יהודה: רב ושמתיה שומעניה סנו דהוו מרבנן ÈÈÁ·צורבא ÂÈ‡˘ ÈÓ ‰„Ó‰

.ÈÂ„È ואמרו אדרבה אידך וא''ל נדוי חייב היה שלא מי את נידה שר''ל שם.
נדוי: הוי האחר וכו',ÎÂ˙·דנדוי דר''ל ממעשה הוציא זה דבר א''א הראב''ד

שסו  וי''ל הם עכ''ל. לב''ד בא היה אלא אותו מנדה הוא היה לא שאם רבינו בר
בשם  תירץ בתשובה צמח בר והר''ש נדויו. חל היאך דאל''כ אותו מנדין היו

לנדותו: נזקקין שב''ד בכך שרגיל במי מיירי שרבינו טוב שם הרמ''ך Î˙·ה''ר
נידוי  חייב יהיה למה ת''ח אינו אם אבל ת''ח נדוי חייב שאינו זה שיהא ובלבד

ומההיא  אותו. מנדין אין שבעולם בזיונות בכל לע''ה הת''ח בזה אם הלא המנדה
לפני  ללכת שהצריכוהו תדע ממנו גדול ת''ח נידה דשמא ראיה להביא אין דר''ל
אותו  יתיר נשיא לפני ילכו למה גדול באדם אותו מספקין היו לא ואם נשיא
לא  אבל לתלמידים חכמים שמורים שמעתי וכן עיקר נראה כן שבהם. פחות

עכ''ל: בפרקא, ליה Î˙·דרשינן
ואיכא  וכו' הרבה אחרים ויש הראב''ד
שהורה  דחכם ההיא עכ''ל. טובא,
בסוף  היא סוף להם שאין במים להתיר
בסוף  רבינו וכתבה קכא.) (דף יבמות
שנזקק  דין דבית וההיא גירושין. הלכות
בספ''ב  היא נדרו על שעבר למי לשאלה
שני  בפרק רבינו וכתבה כ'.) (דף דנדרים
כאן  מנאם שלא והטעם נזירות. מהלכות
הדברים  אלא כאן מנה שלא מפני רבינו
והנך  אשה בין איש בין עליהם שמנדים
כתוב  ומצאתי חכם. באיש אלא אינם
לא  שהרב נ''ל וז''ל הבתים בעל בשם
עכ''פ  עליהם שמנדים אותם אלא הביא
במים  שהורה חכם הביא לא זה ומפני
שנזקקין  דין בית ולא סוף להם שאין
מנדין  ואין חכמים אלו שסתם לשאלה
לנדותם  שלא נשמטים אלא חכמים
שהביא  ואע''פ נידוי שחייבים אע''פ
שכיון  מפני רעה ששמועתו חכם
ומפני  חכם. מכלל יצא רעה ששמועתו
המארס  הביא לא שכתבנו הטעם זה
פטור  ברח אם שהרי יום תשעים בתוך

עכ''ל: הנדוי, רבינו ÂÚÂ„מן כתב אחרת
העושים  אדם בני הראב''ד בשם ירוחם
לא  ועדיין בעיר מת שיש בעוד מלאכה
חבורות  יש א''כ אלא נידוי חייבין נקבר
(מ''ק  מגלחין אלו בפ' כדאיתא בעיר
המזלזל  שכתב מה בכלל שזו וי''ל כ''ז:)
זו  ותשובה סופרים מדברי אחד בדבר

בהשגה: בסמוך שכתבתי באותה גם הכ''ד Î˙·שייכא אלו ומלבד בקונדריסין
מן  דבר לעקור ג''ש או וחמורים קלים שעושה מי והם אחרים במקומות מצינו
כלפי  דעתו והמגיס [ל''ז.] רבה בהקומץ והיא שא''א דבר ששואל או התורה

מע  ומסר שמים אחד בדבר חבירו עם ערעור לו שיש מי וכן המעגל דחוני ובדא
דינא  בבי וקיימי ליה דמייתי עד ליה דמשמתינן לשופט או לשלטון דבר אותו
הרבים  כנגד במחלוקת שמחזיק ת''ח וכן קי''ג:). (ב''ק זוטא בהגוזל והוא
נ''ט). (מציעא הזהב פ' לה ומייתי בישראל מחלוקת ירבו שלא כדי אותו שמנדין
דארגיז  בחדתא דאורי תלמידא ההוא אחרינא איכא י''ט:) (דף דשבת ובספ''ק
הכי. למעבד ליה איבעי לא הונא דרב דבאתריה משום המנונא רב שמתיה כר''ש
ענן  ליה יימר דלא מאן להוי בשמתא אחרינא איכא [ס''ט.] האשה מציאת ובסוף
דניזוניא  סבי אחרינא איכא (כ''ה) דקידושין ובפ''ק ממטלטלי. או ממקרקעי ענן
דמילה  אליעזר ר' ובפ' צנעינהו. זיל המנונא לרב א''ל חסדא דרב לפרקא אתו לא
לא  אמאי א''ל בחלבא דטווסא רישא ליה קריבו אחרינא איכא ק''ל) (שבת

Â ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

אכילת 77הּׁשם  לידי הרּבים את ה ּמביא (טו) ; ֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבח ּוץ  וקֹובע 78קדׁשים ׁשנים  המחּׁשב (טז) ; ְְִִֵֵַַַַָָָ

לארץ חד ׁשים  ;79ּבחּוצה ְֳִֶָָָָ
את  *הּמכ ׁשיל  ְִֶַַ(יז)

המעּכב 80הע ּור  (יח) ; ְִֵֵַַָ
מצוה  מּלעׂשֹות ׁשּיצאת 81הר ּבים  ט ּבח (יט) ; ְֲִִִֶַַַָָָָָ

ידֹו מּתחת סּכינֹו82טרפה  ּבדק ׁשּלא  טּבח (כ) ; ְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חכם  לדעת 83לפני עצמ ֹו הּמקׁשה (כא) (כב)84; ; ְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשּתפ ּות  ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻמי
לזה, זה להזּדּקק  להן ה ּמביאין  ּומּתן , מ ּׂשא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

לבית  ׁשניהן ְְְֵֵֶֶָּכׁשּיבֹואּו
אֹותן מנּדין (כג )85ּדין ; ְִִַָ

ׁשּׁשמּועתֹו ְֶָָָ*חכם
מי86רעה  המנ ּדה (כד) ; ְִֶַַָָ

נּדּוי חּיב .87ׁשאינ ֹו ִֵֶַָ

úâùäã"áàøä
øåòä úà ìéùëîä כגון א"א

הגדול. בנו את המכה

ã"áàøä úâùä
äòø åúòåîùù íëç ויש א"א

שהורה  חכם הרבה, אחרים
סוף  להם שאין במים להתיר
שעובר  מי וכן לכתחלה, לינשא
לו  שנזקק דין בית כל נדרו על
ואיכא  הוא שמתא בר לשאלה

טובא.

éåãð . . äãðîä מנטר דהוה לקיש דריש ממעשה הוציא זה דבר א"א
אין  ראשי ובחיי נדוי, שלו ליה ואמרו אדרבה ההוא ליה אמר וכו' פרדיסא
גוונא  האי ובכי לנדותו צריכין דין בית מונה שהוא הדברים כי פלפול כאן
והקפיד  שנידה אותו אבל לקיש בן שמעון לר' לנדות נזקקין דין בית היו לא

נדוי. נדויו כבודו על

עוז  מגדל
י"ח): (דף בורר זה פרק התם כדאיתא ועבריה פסליה ·„˜נמצא ‡Ï˘ Á·Ë (Î

.ÌÎÁ ÈÙÏ ÂÈÎÒ:(.י"ח (דף שוחטין הכל ‰Ó˜˘‰.פרק (‡Î היד כל פרק ריש

י"ג): .(דף ,Â˙˘‡ ˙‡ ˘¯È‚˘ ÈÓ (·Î:(.כ"ח (דף דכתובות ÌÎÁפ"ב (‚Î
.‰Ú¯ Â˙ÚÂÓ˘˘:(ט"ז (דף מגלחין אלו ‡ÌÈ¯Áפרק ˘ÈÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

‡Ï‡ ˜ÒÙ ‡Ï Ï"Ê Ó"¯ Ï·‡ ‡ÎÈ‡ ‡·ÂË„ ‡Â‰ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡ È‡Â :'ÂÎÂ ‰·¯‰
˙ÈÁ„ ÔÈ„Ó ÔÈ„ ˙È· ˙ÂÓÂ˜Ó „"Î· (.ËÈ) Â˙Ó˘ ÈÓ 'Ù „ÂÓÏ˙‰ Ì˙ÒÎ
„"·‡¯ ‡È·‰˘ ‡È‰‰Â ‡˙‡ ÔÂÈ‡ ‡˙‚ÂÏÙ„ ÍÈ‡ ÈËÂÚÓÏ ‡ÈÓÏ ‡„ÂÓÏ˙
‡È„‰· Â‡Ï (.‡"Î˜ Û„) ˙ÂÓ·È„ ‡¯˙· Ù"¯„ ÛÂÒ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ„ Ï"Ê
‰·Ò‡ È˜ÓÒ„ ‡Ó‚‡· Ú·Ë„ ‡¯·‚ ‡Â‰‰„ ‡„·ÂÚ È˙ÈÈÓ ‡˜„ ‡Ï‡ ‡˜ÈÒÙÈ‡
Ï"Ê ÒÙÏ‡ ·¯‰ ˜ÒÙÂ ‰È˙Ó˘ ‡˙ Ï‡ÂÓ˘Ï ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â‰˙È·„Ï ‡ÏÈ˘ ·¯
.(Î"‰) ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"ÈÙ ÔÎ ÌÈÎÒ‰ ‡Ï Ï"Ê Ó"¯ Ï·‡ .ÈÎ‰‡ ÔÈ˙Ó˘Ó„
ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÏ‡ 'Ù ‡È‰ ‡˙‚ÂÏÙÂ ˙ÓÎÒÂÓ ‰È‡ ‰˘˜‰˘ Â¯„ ÏÚ ¯·ÂÚ‰ ÔÎÂ
‚Â‰È˘ „Ú ÂÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ Â˙Â¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚÂ ¯Ê˘ ÈÓ ‡È˙„ (.Â"Î Û„ ÌÈ¯„)
ÔÈ‡ Ô·¯ ¯ÂÓ‡„ ÔÂÈÎ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ˜ÈÒ‡Â ¯˙È‰ Ô‰· ‚‰˘ ÌÈÓÈÎ ¯ÂÒÈ‡
¯Ó‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯Â „·Ú ¯ÈÙ˘ Â‡Ï ‰ÈÏ ˜È˜„ÊÓ„ ‡È„ È· ÂÏ ÌÈ˜˜Ê
‚"Ú‡Â ‰ÈÏ ÔÈ˙Ó˘Ó ‡Ï ÛÒÂÈ ·¯Ï ‡ÓÏ‡ ‰ÈÏ ‡È˙Ó˘Ó ÈÓ È˙ÂÓ˘
‰ÈÏ ÔÈ˙Ó˘Ó„ Ï"Ê ÔÂ‡‚ È‡Â¯Ë ·¯ Ì˘· ÂÈ˙ÂÎÏ‰· ˜ÒÙ Ï"Ê Ô"·Ó¯‰˘

ÍÈÓÒ„ ÌÂ˘Ó Ì‰È¯·„Î Ï"Ê Ó"¯ ÌÈÎÒ‰Â ÈÎ‰ Â˜ÒÙ ‡Ï ‡˙‡ÂÂ·¯ Â‰ÏÂÎ
ÂÎ„Â È‰ ÈËÂÚÓÏ Â˙Ó˘ ÈÓ 'Ù„ ‡ÈÓ‡‰„Ó‰ („Î :Ô"„Î ÂÓÚ ÔÈ„‰Â ‰È˙Â

˘È˜Ï ˘È¯„ ‰˘ÚÓÓ ‡ÈˆÂ‰ ‰Ê ¯·„ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÈÂ„ ·ÈÈÁ ÂÈ‡˘ ÈÓ
:Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ וכשמעתיה זה פסק (שם) מגלחין אלו דפ' ממעשה כו' באמת אומר ואני

פלוגתא  בה ולית היא הכל דדברי הא כי למלתא מלתא דמדמי כ"ד דמני שמתו מי דפ'

ההוא  אתא דכי דעתך סלקא דאי הוא מופלג פלפול ז"ל ר"מ של הפלפול וגם כלל,

ריש  קיי"ל כי והא נדוי שלו ליה אמרי הוו היכי ליה משמתי הוו לא דינא לבי גברא

לנפשיה  דינא איניש עביד דאמר נחמן כרב הלכתא ע"ב) כ"ז (דף הכד את המניח פ'

מגלחין  אלו פ' יוסף כרב ליה, דפסיקא במלתא מרבנן וצורבא פסידא דאיכא היכא

יעלה  ושמא ליה צייתיה לא הכי לאו והא והילכתא דינא עביד כי מילי הני ט"ז) (דף

אפשר  לא ודאי הא לזעוק דין לבית בא שלא אע"פ זה כתב ז"ל ר"מ כו' הדעת על

ודילמא  אנן ליה טענינן איהו שתיק דאי דעתך על תעלה וכי עבד לחבירו  הקורא דהא

(קידושין  יוחסין עשרה פרק שויסקאל דבר ובמעשה שתיק הכי ומשום קאמר קושטא

במתרעם  ודאי אלא דיניה למתבע גברא ההוא בדאתא אלא פתחא ליה כתבו לא ע.)

ומפייס  דהדר עד ליה משמתינן כדין שלא דשמתיה וחזינן לקמן אתי דכי עסקינן

שלא  שנדהו למי עצמו הוא שנידה אחד דין מעתה כן ואם דידן אפומא דיניה לבעל

כד"ן: הם שוין ונדוהו דין לבית שבא ואחד כדין

היד  מקורות
ה"א.77 פ"ג מו"ק ירושלמי

יט, ברכות ה"י. פ"ג תענית

ברכות 78א. שם. ירושלמי

(כגירסת  ב נג, פסחים שם.

שם). במשנה הרי"ף

א.79 סג, מו"ק 80ברכות

א  פה, ח"ג זהר וראה א. .יז,

שם 81 מו"ק .ירושלמי

א 82 כה, חולין 83.סנהדרין

א. ב.84יח, יג, נדה

א 85 כח, עיין 86.כתובות

א  יז, ירושלמי 87.מו"ק

שם. מו"ק שם. מו"ק



קסה  משנה  משנה כסף כסף

ובירושלמי  י''א). (דף עדיות במס' והיא ידים בנטילת והמזלזל תשמתינהו.
הרי''ף  כתב קנסות דיני דנין שאין בבבל וכן נידוי צריך כשורה שלא דבר העושה
אחרת  כתבו והגאונים דינו. לבעל דמפייס עד אותו שמנדין ישיבות בשתי מנהג
לו  אין וממון שלו המלאכה ואין שתאבד דאמרינן במועד מלאכתו המכוין אומן

אותו  שקונסין שוויה בכדי לקונסו
אלו  מכל ואין עכ''ל. ונידוי, בשמתא
בהו  דייקת כי דכלהו רבינו על תפיסה
רבינו. שכתב אלו דברים כ''ד בכלל הוו
ההיא  היינו שמים כלפי דעתו שהמגיס
שיש  ומי השם. חילול לידי רבים דמביא
דבר  אותו ומסר חבירו עם ערעור לו
עליו  קבל שלא מי בכלל הוי לשלטון
כנגד  במחלוקת שמחזיק ות''ח הדין. את
החכם  את המבזה בכלל הוא הרבים
תלמיד. אצל כרב ה''ל יחיד לגבי דרבים
וההיא  דשבת קמא פרק דסוף וההיא
המבזה  בכלל נמי הוו דקידושין דפ''ק
האשה  מציאת דפרק וההיא החכם. את
מי  אלא מני לא דהכא  לכאן ענין אינה
עליו  אותו מנדין שב''ד דבר שעושה
שמתא  עליו שגזר אלא היה לא ושם
דפרק  וההיא שליחות. אותו ויאמר שילך
ידים  בנטילת והמזלזל דמילה אליעזר ר'
בכלל  הם במועד מלאכתו המכוין ואומן

דבר  לעקור שוה גזרה או וחמורים קלים שעושה ומי מד''ס. אחד בדבר מזלזל
או  תורה בדברי מזלזל בכלל הם אפשר שאי דבר שואל או התורה מן אחד

החכם: את המבזה
.'ÂÎÂ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ ‡ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù אויא רב אמר יז) (דף מגלחין אלו פ'

ושב בא  הכבד לו אומרים אלא אותו מנדין אין שסרח ב''ד אב התקינו ושא
חכם  כל דאמר דר''ל ופליגא השם חלול מפני אותו מנדין וסרח חזר בביתך
כלילה  כסהו לילה עמך נביא גם וכשל שנאמר בפרהסיא אותו מנדין אין שסרח
שאכתוב  דבירושלמי ועוד אויא מרב טפי דגמרא מארי דאיהו משום כר''ל ופסק
חזר  אפילו כלומר  לעולם בפרהסיא אותו מנדין אין וז''ש כוותיה. משמע בסמוך

פעמים. כמה ÂÈ¯È·ÁÂוסרח Ë· Ô· ÌÚ·¯ÈÎ ‰˘Ú Î''‡‡ ˘''ÓÂ בירושלמי
זקן  לנדות שלא באושא נמנו ששת רב בשם אידי בר יעקב ר' מגלחין אלו פ'
אותו  מורידין אין דבר בו שאירע זקן אבהו ר' בשם שמואל דא''ר הא כי ואתיא
על  עקא אתא ירמיה דר' ביומוי בביתך ושב הכבד לו אומרים אלא מגדולתו
שב  לא עדיין א''ל שלח בון בר יעקב ר' גבי דכספא מנרתא בעי שלח טבריה
תמן  יתיב עטושיא יצחק דר' בריה חייא ר' והוה לנדותו ובקש מרעתו ירמיה

קשה  ומיהו וחביריו. נבט בן כירבעם עשה אא''כ זקן מנדין שאין שמעתי א''ל
וצרכון  לאלין אלין ונדון עשה נבט בן וכירבעם השקוה דוגמא א''ל התם דמסיק
דס''ל  עשו כהלכה דשלא סובר ז''ל שרבינו לומר ואפשר אלין. מן אלין משתריא
דאיכא  קשיא לא השקוה דדוגמא וההיא כר''ל אלא כותיה קי''ל ולא אויא כרב
איכא  ומינה נידוהו בצנעה למימר
בפרהסיא  דוקא מנדין דאין דהא למשמע
אליעזר  דר' ועובדא מנדין בצנעה אבל
דבצנעה  למימר איכא נמי שברכוהו
אליעזר  דר' דההיא י''ל ועוד ברכוהו.
שאני: בישראל מחלוקת ירבו שלא מפני
˙Â‡ËÁ ¯‡˘ ‡ËÁ˘Î Ï·‡ ˘''ÓÂ

.‰Úˆ· Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓ פרק בירושלמי
כהן  ר''ל בשם אחא ר' דהוריות בתרא
כ''ג  של בב''ד אותו מלקין שחטא משיח
ירידה  עלייתו כ''ג של בב''ד תימר אין
רשב''ל  בפרהסיא. שהוא כלומר לו היא
בב''ד  אותו מלקין שחטא נשיא אומר
נשיא  דדין לרבינו ומשמע שלשה. של
חד  בכל דהא שוה זקן וחכם ב''ד ואב
כשמזלזלין  השם חילול איכא מנייהו
קצת  משמע והכי בפרהסיא אותו
אב  אויא רב דקאמר מאי על מדאמרינן
ופליגא  וכו' אותו מנדין אין שסרח ב''ד
אותו  מנדין אין שסרח ת''ח דאמר דר''ל

··Í˙È.בפרהסיא: ·˘Â „·Î‰ ÂÏ ÔÈ¯ÓÂ‡Â ˘''ÓÂ שהבאתי בירושלמי מפורש
פל  ולא אויא רב הכי אמר דידן בתלמודא דאמר וגם במאי אלא ר''ל עליה יג

והכי  בביתך ושב הכבד לו אומרים דאמר במאי לא אבל אותו מנדין וסרח חזר
אומרים  שאין לומר דהיינו בפרהסיא אותו מנדין אין דר''ל לישנא לפרושי איכא
בביתך  ושב הכבד לו שאומרים והיינו אותו מנדין בצנעא אבל בנידוי יהא פלוני
כלומר  בפירוש אמר כאילו כן גם בכללה שיש לפרשה אפשר פרהסיא שמלת
ושב  הכבד לו שאומרים בהעלם כלומר בצנעה אלא בפירוש אותו מנדין שאין

Â˙Â„ÏÂבביתך: ıÂÙ˜Ï „''·Ï ¯ÂÒ‡ ÈÂ„È ·ÈÈÁ˙˘ Á''˙ ÏÎ ÔÎÂ ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ מרבנן צורבא מיחייב כי חסידא זוטרא מר י''ז) (מ''ק מגלחין אלו בפ'

לצורבא  מנדה היה שלפעמים הרי לדידיה משמית והדר נפשיה משמית שמתא
בפ' כדאיתא שומעניה דסנו מרבנן צורבא לההוא שמית נמי יהודה ורב מרבנן.
שסרח  חכם תלמיד דאמר לקיש אריש ליפלוג דלא היכי וכי , (שם) מגלחין אלו
עשה  כן אם אלא זקן מנדין אין בירושלמי דאמרינן  ואמאי אותו מנדין אין
בחכמה  זקן בחכם ודירושלמי דר''ל דההיא לומר צריך וחביריו נבט בן כירבעם
בחכמה  מופלג שאינו בחכם זוטרא דמר וההיא בחכמה מופלג שהוא כלומר

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

æ ÷øt¤¤36 שיעור
ליום  אחד פרק

ּדין,‡. ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה , זקן  ְְְִִֵֵֵַָָָָָָחכם 
לעֹולם  ּבפרהסיא אֹות ֹו מנ ּדין אין - אּלא 1ׁשּסרח , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
וחבריו נבט ּבן ּכירבעם עׂשה ּכן אבל 2אם . ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבצנעה  אֹות ֹו מלקין ח ּטאֹות, ׁשאר  ,3ּכׁשחטא ְְְְְִִֶַַָָָָָ
עּמ נביא ּגם וכׁשל ה ּיֹום, "וכׁשל ּת ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּכּלילה.4לילה" ּכּסהּו ׁשּכׁשל , ּפי על  אף - ְְִֵֶַַַַַַַָָָ
' ּבבית וׁשב 'הּכבד  ל ֹו: .5ואֹומרים ְְְְִִֵֵֵֶָ

לבית  אסּור - נ ּדּוי ׁשּנתחּיב  חכמים  ּתלמיד ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן 
ז מּדבר ּבֹורחין אּלא  ּבמהרה , ּולנ ּדֹותֹו לק ּפץ ה ּדין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָונׁשמטין

משנה  לחם
ÂÎÂ'.א Ô˜Ê ÌÎÁ:של''ה סימן לדבריו טעם שנתן יוסף בבית עיין זקן חכם רבינו שאמר מה

למלך  משנה
.'ÂÎ Â˙Â‡ ÔÈ„Ó ÔÈ‡ Á¯Ò˘ „"· ·‡ Â‡ ‡È˘ ÔÎÂ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ ‡
אתא  ירמיה דר' ביומוי מגלחין אלו פרק בירושלמי דגרסינן מהא למידק איכא
לא  עדין א"ל שלח בון בר ר"י גבי דכספא מנרתא בעי שלח טבריה על עקא
אמר  תמן יתיב עטישיא דר"י בריה חייא ר' והוה לנדותו ובקש מרעתו ירמיה שב
דוגמא  א"ל וחבריו נבט בן כירבעם עשה א"כ אלא זקן מנדין שאין שמעתי
משתריין  וצרכון אלין על אלין וחשון לאלין אלין ונדון עשה וכירבעם השקוה
יהושע  שדה הר"ב כתב עשה וכירבעם דקאמר במאי והנה ע"כ. אלין, מן אלין
ושותיה  ע"כ. אותו מנדה אני ה"נ נידוהו ומש"ה כירבעם דעשה התם וכ"ת דה"ק
חייא  ר' דברי לדחות ובא בתמיהא הם אלו שדברים הוא והנכון ידענא. לא
להאי  דליתא והשיב כירבעם עשה א"כ אלא זקן מנדין שאין שמעתי שאמר
לזקן  דאף ודאי אלא בתמיה עשה כירבעם והתם השקוה דדוגמא מהאי מלתא
מעובדא  וקשה חייא כרבי רבינו פסק הלכה ולענין נידוי. שחייב כל מנדין
דמסתפינא  לאו ואי יע"ש. זה ליישב בכ"מ מרן נדחק וכבר השקוה, דדוגמא
זקן  מנדין דאין דאמרינן דהא דס"ל אלא ר"ח על חולק אינו ירמיה דר' אמינא
דוקא  אז האדם חטאת מכל אחד דבר שעשה אלא ת"ח ביזה שלא דוקא היינו
הזקן  אם אבל כירבעם עשה א"כ אלא לנדותו שלא לזקן כבוד דחולקין הוא
ליחוש  המבזה הזקן לכבוד דחיישינן חזית דמאי הזקן את מנדין אז ת"ח ביזה
שבזהו  לפי יעקב לר' לנדות רצה דר"י הירוש' כונת וזהו המתבזה. הזקן לכבוד
שלא  כו' זקן מנדין שאין שמעתי השיב ור"ח מרעתו ירמיה שב לא עדיין ואמר
מנדין  הזקן לכבוד שהוא כל דודאי לו השיב ירמיה ור' שאמרנו זה לחילוק ירד

ודאי  אלא כירבעם עשה לא והתם השקוה דדוגמא מההיא ראיה והביא הזקן
עשה  אא"כ זקן מנדין דאין וההיא נידוהו  ואבטליון שמעיה בכבוד שנגע משום

דאל  וההיא מילי בשאר הוי בנט"י כירבעם שפקפק בשביל שנידוהו חנוך בן עזר
הרב  לכבוד דמנדין משום הוא שנידוהו דמה יראה שמתו מי דפרק סוגיא הרואה
דנט"י  הך הביאו הרב לכבוד מנדין מקומות דבכ"ד דאמר דריב"ל עלה שהרי
דפקפק. לישנא דייק והכי המתקנים בכבוד דזלזל משום הוא דטעמא ופירש"י
זקן  מנדין אין דלעולם וכתב סתם שהרי זה חילוק ס"ל דלא נראה רבינו ומדברי
שאני  הורקנוס בן דר"א דההיא שכתב למרן שגם אלא כירבעם. עשה אא"כ
לבאר  לרבינו דהי"ל קשה בישראל מחלוקות ירבו שלא כדי רבים על חולק שהיה
להם  יש דב"ד דאמרינן כההיא אלא מדינא לאו לר"א שנידו מה ואולי זה. חילוק
שר"א  זה דבר שבשביל חז"ל וראו סייג לעשות כדי כתורה שלא דבר לעשות כח
בישראל  מחלוקות מתרבים והיו ריעותא נפיק הוה הרבים נגד סברתו על עמד
שכל  פסיקתא מלתא לאו שכן וכיון סייג משום כדין שלא ונידוהו וגמרו ונמנו
שכתב  הרמ"ך קושית ניחא הנ"ל החילוק וע"פ (א"ה אותו מנדין רבים על חולק
אדם  שנדה בשביל מנודה ר"ל היה אמאי בפרהסיא מנדין שאין כן שאם תימה
גופיה  הרמ"ך וכמ"ש ממנו גדול ת"ח נדה ר"ל דהא כו' כירבעם עשה לא הלא
כמ"ש  חזית דמאי מטעמא מנדין כה"ג וכל אלו מהלכות ספ"ו לעיל מרן הביאו
נידוהו. לא שב"ד קאמר מאי ידענא לא הרמ"ך ע"ד כתב ומרן המחבר, הרב
היה  לא דאם לרבינו דס"ל המנדה ד"ה פ"ו לעיל גופיה ז"ל מרן שכתב מה ולפי

ודוק): להרמ"ך ליה קשיא שפיר לר"ל מנדין ב"ד היו מנדהו

עוז  מגדל
.Ì¯ÁÂÓ ÈÂÏÙ „Ú 'ÂÎ ‰ÓÎÁ· Ô˜Ê ÌÎÁ אא"כ שכתב ומה י"ז.). (דף מגלחין אלו

דשמתיה  משום ואי הלשון זה הוציא מאין ידעתי לא וחביריו. נבט בן כירבעם עשה

של  דרכו נסיתי כבר י"ז) (דף מגלחין אלו פרק כדאיתא שיפורי במאה למרוז ברק

תלמוד: צריכא לשונו וצחות ז"ל ‡ÌÈ¯ÓÂר"מ „Ú 'ÂÎ ˙Â‡ËÁ ¯‡˘ ‡ËÁ˘Î Ï·‡
.Ì¯ÁÂÓ ÈÂÏÙ:(שם) מגלחין אלו פרק הכל

היד  מקורות
Ê ˜¯Ù1.א יז, מו"ק

ה"א  פ"ג שם .ירושלמי

שם.2 ירושלמי 3ירושלמי

הוריות  ה"א. פ"ב סנהדרין

ה"א. ה 4פ"ג ד, .הושע

מ"5 י.ע"פ יד, ב

משנה קסד  משנה כסף כסף

לאכול  הנהיג רומי איש תודוס שנהגו מקום ופ' די''ט ובספ''ב כ') (דף ברכות
אתה  תודוס אילמלא לו שלחו הקרבן כעין פסח בליל כלומר מקולסים גדיים

שהרואה  כלומר בחוץ קדשים ישראל את מאכיל שאתה נידוי עליך סבור גוזרנו
פסח: לשם ÂÎÂ'.שהקדישו ÌÈ˘ ·˘ÁÓ‰ אמרינן ס''ג) (דף ברכות בסוף

יהושע  רבי אחי לחנינא לו ששלחו
בח''ל  חדשים וקובע שנים מעבר שהיה
ומפרשין  בנידוי יהא לאו ואם בו שיחזור
תורה: תצא מציון כי משום טעמא התם

.¯ÂÚ‰ ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ‰ כגון הראב''ד כתב
בפ' והוא עכ''ל. הגדול, בנו את המכה
דרבי  אמתא י''ז) (מ''ק מגלחין אלו
גדול  בנו דמחי גברא לההוא חזיתיה
דקא  בשמתא גברא ההוא להוי אמרה
מכשול  תתן לא עור ולפני משום עבר
שהוא  מתוך באביו יבעט שמא כלומר
התם  ואמרינן מכשילו הוא ונמצא גדול
בנידויה. ראש קלות חכמים נהגו שלא
זה  דבר שפירש הראב''ד על לתמוה ויש
כאן. המוזכרים הדברים מכל יותר
שבגמרא  אע''פ לומר שטעמו ואפשר
יפה  גדול בנו את המכה אלא נזכר לא
העור  את המכשיל לכתוב רבינו כיון
וזהו  דוקא לאו הגדול בנו דמכה ללמדנו

כגון: הראב''ד ‡˙שכתב ·ÎÚÓ‰
.'ÂÎÂ ÌÈ·¯‰ מגלחין אלו פרק ירושלמי

אתה  מעכב אם ר''ג לו שלח תנינן תמן
לבא  לעתיד מכשילן נמצאת הרבים את
מלעשות  הרבים את מעכב נמצאת לא
מלעשות  הרבים את המעכב שכל מצוה

נידוי: צריך Ù¯Ë‰מצוה ˙‡ˆÈ˘ Á·Ë
.'ÂÎÂ(כ''ה (דף בורר זה פ' סנהדרין

ידיה  מתותי טרפה דנפק טבחא ההוא
נחמן: רב ·„˜שמתיה ‡Ï˘ Á·Ë

.'ÂÎÂ ההוא י''ח) (דף דחולין פ''ק
ביורה  הטור כתב וכבר שמתיה. חנינא בר דרבא קמיה סכינא סר דלא טבחא

עכשיו: נוהג אינו זה שדין י''ח סימן Ú„Ï˙.דעה ÂÓˆÚ ‰˘˜Ó‰ דרב מימרא
י''ג): (דף היד כל פ' ÂÎÂ'.בנדה Â˙˘‡ ˙‡ ˘¯È‚˘ ÈÓ דף) דכתובות פ''ב

נפרעת  אינה מלוג בנכסי כלומר אביה בנכסי מגרושתו כלומר ממנה לוה כ''ח)
לקמן  אתו ואי בדברים יקרבו שלא עצמה ע''י ולא כלומר אחר ידי על אלא

להו: משמתינן ¯Ú‰.לדינא Â˙ÚÂÓ˘˘ ÌÎÁ ההוא י''ז) (דף מגלחין באלו
יהודה: רב ושמתיה שומעניה סנו דהוו מרבנן ÈÈÁ·צורבא ÂÈ‡˘ ÈÓ ‰„Ó‰

.ÈÂ„È ואמרו אדרבה אידך וא''ל נדוי חייב היה שלא מי את נידה שר''ל שם.
נדוי: הוי האחר וכו',ÎÂ˙·דנדוי דר''ל ממעשה הוציא זה דבר א''א הראב''ד

שסו  וי''ל הם עכ''ל. לב''ד בא היה אלא אותו מנדה הוא היה לא שאם רבינו בר
בשם  תירץ בתשובה צמח בר והר''ש נדויו. חל היאך דאל''כ אותו מנדין היו

לנדותו: נזקקין שב''ד בכך שרגיל במי מיירי שרבינו טוב שם הרמ''ך Î˙·ה''ר
נידוי  חייב יהיה למה ת''ח אינו אם אבל ת''ח נדוי חייב שאינו זה שיהא ובלבד

ומההיא  אותו. מנדין אין שבעולם בזיונות בכל לע''ה הת''ח בזה אם הלא המנדה
לפני  ללכת שהצריכוהו תדע ממנו גדול ת''ח נידה דשמא ראיה להביא אין דר''ל
אותו  יתיר נשיא לפני ילכו למה גדול באדם אותו מספקין היו לא ואם נשיא
לא  אבל לתלמידים חכמים שמורים שמעתי וכן עיקר נראה כן שבהם. פחות

עכ''ל: בפרקא, ליה Î˙·דרשינן
ואיכא  וכו' הרבה אחרים ויש הראב''ד
שהורה  דחכם ההיא עכ''ל. טובא,
בסוף  היא סוף להם שאין במים להתיר
בסוף  רבינו וכתבה קכא.) (דף יבמות
שנזקק  דין דבית וההיא גירושין. הלכות
בספ''ב  היא נדרו על שעבר למי לשאלה
שני  בפרק רבינו וכתבה כ'.) (דף דנדרים
כאן  מנאם שלא והטעם נזירות. מהלכות
הדברים  אלא כאן מנה שלא מפני רבינו
והנך  אשה בין איש בין עליהם שמנדים
כתוב  ומצאתי חכם. באיש אלא אינם
לא  שהרב נ''ל וז''ל הבתים בעל בשם
עכ''פ  עליהם שמנדים אותם אלא הביא
במים  שהורה חכם הביא לא זה ומפני
שנזקקין  דין בית ולא סוף להם שאין
מנדין  ואין חכמים אלו שסתם לשאלה
לנדותם  שלא נשמטים אלא חכמים
שהביא  ואע''פ נידוי שחייבים אע''פ
שכיון  מפני רעה ששמועתו חכם
ומפני  חכם. מכלל יצא רעה ששמועתו
המארס  הביא לא שכתבנו הטעם זה
פטור  ברח אם שהרי יום תשעים בתוך

עכ''ל: הנדוי, רבינו ÂÚÂ„מן כתב אחרת
העושים  אדם בני הראב''ד בשם ירוחם
לא  ועדיין בעיר מת שיש בעוד מלאכה
חבורות  יש א''כ אלא נידוי חייבין נקבר
(מ''ק  מגלחין אלו בפ' כדאיתא בעיר
המזלזל  שכתב מה בכלל שזו וי''ל כ''ז:)
זו  ותשובה סופרים מדברי אחד בדבר

בהשגה: בסמוך שכתבתי באותה גם הכ''ד Î˙·שייכא אלו ומלבד בקונדריסין
מן  דבר לעקור ג''ש או וחמורים קלים שעושה מי והם אחרים במקומות מצינו
כלפי  דעתו והמגיס [ל''ז.] רבה בהקומץ והיא שא''א דבר ששואל או התורה

מע  ומסר שמים אחד בדבר חבירו עם ערעור לו שיש מי וכן המעגל דחוני ובדא
דינא  בבי וקיימי ליה דמייתי עד ליה דמשמתינן לשופט או לשלטון דבר אותו
הרבים  כנגד במחלוקת שמחזיק ת''ח וכן קי''ג:). (ב''ק זוטא בהגוזל והוא
נ''ט). (מציעא הזהב פ' לה ומייתי בישראל מחלוקת ירבו שלא כדי אותו שמנדין
דארגיז  בחדתא דאורי תלמידא ההוא אחרינא איכא י''ט:) (דף דשבת ובספ''ק
הכי. למעבד ליה איבעי לא הונא דרב דבאתריה משום המנונא רב שמתיה כר''ש
ענן  ליה יימר דלא מאן להוי בשמתא אחרינא איכא [ס''ט.] האשה מציאת ובסוף
דניזוניא  סבי אחרינא איכא (כ''ה) דקידושין ובפ''ק ממטלטלי. או ממקרקעי ענן
דמילה  אליעזר ר' ובפ' צנעינהו. זיל המנונא לרב א''ל חסדא דרב לפרקא אתו לא
לא  אמאי א''ל בחלבא דטווסא רישא ליה קריבו אחרינא איכא ק''ל) (שבת
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אכילת 77הּׁשם  לידי הרּבים את ה ּמביא (טו) ; ֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבח ּוץ  וקֹובע 78קדׁשים ׁשנים  המחּׁשב (טז) ; ְְִִֵֵַַַַָָָ

לארץ חד ׁשים  ;79ּבחּוצה ְֳִֶָָָָ
את  *הּמכ ׁשיל  ְִֶַַ(יז)

המעּכב 80הע ּור  (יח) ; ְִֵֵַַָ
מצוה  מּלעׂשֹות ׁשּיצאת 81הר ּבים  ט ּבח (יט) ; ְֲִִִֶַַַָָָָָ

ידֹו מּתחת סּכינֹו82טרפה  ּבדק ׁשּלא  טּבח (כ) ; ְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חכם  לדעת 83לפני עצמ ֹו הּמקׁשה (כא) (כב)84; ; ְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשּתפ ּות  ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻמי
לזה, זה להזּדּקק  להן ה ּמביאין  ּומּתן , מ ּׂשא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

לבית  ׁשניהן ְְְֵֵֶֶָּכׁשּיבֹואּו
אֹותן מנּדין (כג )85ּדין ; ְִִַָ

ׁשּׁשמּועתֹו ְֶָָָ*חכם
מי86רעה  המנ ּדה (כד) ; ְִֶַַָָ

נּדּוי חּיב .87ׁשאינ ֹו ִֵֶַָ

úâùäã"áàøä
øåòä úà ìéùëîä כגון א"א

הגדול. בנו את המכה

ã"áàøä úâùä
äòø åúòåîùù íëç ויש א"א

שהורה  חכם הרבה, אחרים
סוף  להם שאין במים להתיר
שעובר  מי וכן לכתחלה, לינשא
לו  שנזקק דין בית כל נדרו על
ואיכא  הוא שמתא בר לשאלה

טובא.

éåãð . . äãðîä מנטר דהוה לקיש דריש ממעשה הוציא זה דבר א"א
אין  ראשי ובחיי נדוי, שלו ליה ואמרו אדרבה ההוא ליה אמר וכו' פרדיסא
גוונא  האי ובכי לנדותו צריכין דין בית מונה שהוא הדברים כי פלפול כאן
והקפיד  שנידה אותו אבל לקיש בן שמעון לר' לנדות נזקקין דין בית היו לא

נדוי. נדויו כבודו על

עוז  מגדל
י"ח): (דף בורר זה פרק התם כדאיתא ועבריה פסליה ·„˜נמצא ‡Ï˘ Á·Ë (Î

.ÌÎÁ ÈÙÏ ÂÈÎÒ:(.י"ח (דף שוחטין הכל ‰Ó˜˘‰.פרק (‡Î היד כל פרק ריש

י"ג): .(דף ,Â˙˘‡ ˙‡ ˘¯È‚˘ ÈÓ (·Î:(.כ"ח (דף דכתובות ÌÎÁפ"ב (‚Î
.‰Ú¯ Â˙ÚÂÓ˘˘:(ט"ז (דף מגלחין אלו ‡ÌÈ¯Áפרק ˘ÈÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

‡Ï‡ ˜ÒÙ ‡Ï Ï"Ê Ó"¯ Ï·‡ ‡ÎÈ‡ ‡·ÂË„ ‡Â‰ ˙Ó‡ ¯ÓÂ‡ È‡Â :'ÂÎÂ ‰·¯‰
˙ÈÁ„ ÔÈ„Ó ÔÈ„ ˙È· ˙ÂÓÂ˜Ó „"Î· (.ËÈ) Â˙Ó˘ ÈÓ 'Ù „ÂÓÏ˙‰ Ì˙ÒÎ
„"·‡¯ ‡È·‰˘ ‡È‰‰Â ‡˙‡ ÔÂÈ‡ ‡˙‚ÂÏÙ„ ÍÈ‡ ÈËÂÚÓÏ ‡ÈÓÏ ‡„ÂÓÏ˙
‡È„‰· Â‡Ï (.‡"Î˜ Û„) ˙ÂÓ·È„ ‡¯˙· Ù"¯„ ÛÂÒ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ„ Ï"Ê
‰·Ò‡ È˜ÓÒ„ ‡Ó‚‡· Ú·Ë„ ‡¯·‚ ‡Â‰‰„ ‡„·ÂÚ È˙ÈÈÓ ‡˜„ ‡Ï‡ ‡˜ÈÒÙÈ‡
Ï"Ê ÒÙÏ‡ ·¯‰ ˜ÒÙÂ ‰È˙Ó˘ ‡˙ Ï‡ÂÓ˘Ï ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â‰˙È·„Ï ‡ÏÈ˘ ·¯
.(Î"‰) ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"ÈÙ ÔÎ ÌÈÎÒ‰ ‡Ï Ï"Ê Ó"¯ Ï·‡ .ÈÎ‰‡ ÔÈ˙Ó˘Ó„
ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÏ‡ 'Ù ‡È‰ ‡˙‚ÂÏÙÂ ˙ÓÎÒÂÓ ‰È‡ ‰˘˜‰˘ Â¯„ ÏÚ ¯·ÂÚ‰ ÔÎÂ
‚Â‰È˘ „Ú ÂÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ Â˙Â¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚÂ ¯Ê˘ ÈÓ ‡È˙„ (.Â"Î Û„ ÌÈ¯„)
ÔÈ‡ Ô·¯ ¯ÂÓ‡„ ÔÂÈÎ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ˜ÈÒ‡Â ¯˙È‰ Ô‰· ‚‰˘ ÌÈÓÈÎ ¯ÂÒÈ‡
¯Ó‡ ·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯Â „·Ú ¯ÈÙ˘ Â‡Ï ‰ÈÏ ˜È˜„ÊÓ„ ‡È„ È· ÂÏ ÌÈ˜˜Ê
‚"Ú‡Â ‰ÈÏ ÔÈ˙Ó˘Ó ‡Ï ÛÒÂÈ ·¯Ï ‡ÓÏ‡ ‰ÈÏ ‡È˙Ó˘Ó ÈÓ È˙ÂÓ˘
‰ÈÏ ÔÈ˙Ó˘Ó„ Ï"Ê ÔÂ‡‚ È‡Â¯Ë ·¯ Ì˘· ÂÈ˙ÂÎÏ‰· ˜ÒÙ Ï"Ê Ô"·Ó¯‰˘

ÍÈÓÒ„ ÌÂ˘Ó Ì‰È¯·„Î Ï"Ê Ó"¯ ÌÈÎÒ‰Â ÈÎ‰ Â˜ÒÙ ‡Ï ‡˙‡ÂÂ·¯ Â‰ÏÂÎ
ÂÎ„Â È‰ ÈËÂÚÓÏ Â˙Ó˘ ÈÓ 'Ù„ ‡ÈÓ‡‰„Ó‰ („Î :Ô"„Î ÂÓÚ ÔÈ„‰Â ‰È˙Â

˘È˜Ï ˘È¯„ ‰˘ÚÓÓ ‡ÈˆÂ‰ ‰Ê ¯·„ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÈÂ„ ·ÈÈÁ ÂÈ‡˘ ÈÓ
:Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ וכשמעתיה זה פסק (שם) מגלחין אלו דפ' ממעשה כו' באמת אומר ואני

פלוגתא  בה ולית היא הכל דדברי הא כי למלתא מלתא דמדמי כ"ד דמני שמתו מי דפ'

ההוא  אתא דכי דעתך סלקא דאי הוא מופלג פלפול ז"ל ר"מ של הפלפול וגם כלל,

ריש  קיי"ל כי והא נדוי שלו ליה אמרי הוו היכי ליה משמתי הוו לא דינא לבי גברא

לנפשיה  דינא איניש עביד דאמר נחמן כרב הלכתא ע"ב) כ"ז (דף הכד את המניח פ'

מגלחין  אלו פ' יוסף כרב ליה, דפסיקא במלתא מרבנן וצורבא פסידא דאיכא היכא

יעלה  ושמא ליה צייתיה לא הכי לאו והא והילכתא דינא עביד כי מילי הני ט"ז) (דף

אפשר  לא ודאי הא לזעוק דין לבית בא שלא אע"פ זה כתב ז"ל ר"מ כו' הדעת על

ודילמא  אנן ליה טענינן איהו שתיק דאי דעתך על תעלה וכי עבד לחבירו  הקורא דהא

(קידושין  יוחסין עשרה פרק שויסקאל דבר ובמעשה שתיק הכי ומשום קאמר קושטא

במתרעם  ודאי אלא דיניה למתבע גברא ההוא בדאתא אלא פתחא ליה כתבו לא ע.)

ומפייס  דהדר עד ליה משמתינן כדין שלא דשמתיה וחזינן לקמן אתי דכי עסקינן

שלא  שנדהו למי עצמו הוא שנידה אחד דין מעתה כן ואם דידן אפומא דיניה לבעל

כד"ן: הם שוין ונדוהו דין לבית שבא ואחד כדין

היד  מקורות
ה"א.77 פ"ג מו"ק ירושלמי

יט, ברכות ה"י. פ"ג תענית

ברכות 78א. שם. ירושלמי

(כגירסת  ב נג, פסחים שם.

שם). במשנה הרי"ף

א.79 סג, מו"ק 80ברכות

א  פה, ח"ג זהר וראה א. .יז,

שם 81 מו"ק .ירושלמי

א 82 כה, חולין 83.סנהדרין

א. ב.84יח, יג, נדה

א 85 כח, עיין 86.כתובות

א  יז, ירושלמי 87.מו"ק

שם. מו"ק שם. מו"ק



קסז  משנה  כסף

סח) (סנהדרין מיתות ד' בס''פ דאמרינן הוא נדר נידוי דהא בנדר כמו הדיוטות
הנדר: הותר אליעזר דרבי א''א Î˙·בעובדא וכו' הנידוי מתירין בכמה הראב''ד

עכ''ל: מומחה, יחיד או וכו' כן אינו ÂÎÂ'.זה „ÈÓÏ˙Ï ˘ÈÂ דף) דנדרים בפ''ק
באתרא  אפילו ושמתא דרביה באתרא נדרא למשרא שרי לא מיניה שמע ח')
הזכיר  לא למה צ''ע הרמ''ך כתב דרביה.
לאחר  עד להתיר יכול אינו דלאפקירותא
דיניה  לבעל יפייס אפילו יום שלשים
שלנו  נידוי כי נמי להזכיר לו והיה
שסובר  לומר ויש עכ''ל. שלהם, כנזיפה
לו  מתירין דינו לבעל פייס שאם רבינו
(דף  מגלחין אלו בפרק משמע והכי מיד
בר' דאתפקר טבחא ההוא גבי ט''ז.)

מתנא: בר טובי
.'ÂÎÂ Â„È˘ ‰˘Ï˘ Ë אלו פרק

אמימר  אמר ט''ז) קטן (מועד מגלחין
בי  אתו דמשמתו תלתא הני הלכתא
והוא  כלומר ליה ושרו אחריני תלתא
בשבילו  שנידוהו דבר מאותו בו שחזר

כלום: התרתם אין כן לא דאם
.'ÂÎÂ Ú„È ‡Ï˘ ÈÓ È:שם ברייתא

.'ÂÎÂ È‡˙ ÏÚ ÈÂ„È ‡È פ''ק מימרא
י''א): (דף ˘È„‰דמכות ÌÎÁ „ÈÓÏ˙

.'ÂÎÂ ת''ח י''ז) (מ''ק מגלחין אלו פ'
נמי  ואיתא לעצמו ומיפר לעצמו מנדה
וז''ל  הר''ן וכתב ז':) (דף דנדרים בפ''ק
בר  הוי דלא היכא דוקא הרשב''א כתב
זוטרא  דמר התם דאיתא ההיא כי נידוי
שמתא  רב בי בר מיחייב הוה כי חסידא
דבר  יקרא משום ברישא נפשיה משמית
שהיה  דבר על עצמו כשנידה אבל רב בי
מקשה  היכי כן אם עליו והקשו עצמו להתיר כמיניה כל לאו נידוי עליו חייב
לפיכך  אמאי, הל''ל אדרבא זוטרא דמר הא כי דאמר מקמי פשיטא תלמודא
לקצת  וראיתי הרמב''ם, דעת וכן לעצמו מופר לעצמו שנידה ענין דבכל אמרו
ולמי  זוטרא דמר ההיא כי לעצמו ומיפר ה''ג אלא פשיטא דל''ג המפרשים

עכ''ל: בטעמם נכונים הרשב''א דברי כן עצמו Î˙·שגורס שנידה ת''ח הראב''ד
נ  עכ''ל. התירו לא למה יעקב וכו' מחוור אינו זה שהוא א''א מפני שטעמו ראה

למה  יהודה שהקשה ומה לרבינו. מקשה הכי ומשום דוקא זוטרא דמר ההיא כי נפשיה שמית כי אלא לעצמו מיפר ת''ח אמרו דלא דבסמוך הרשב''א כדעת סובר
מדעת  אלא לו מתירין אין דההיא דיהודה כההיא לפלוני פלוני דבר לעשות עצמו כשנידה לא סתם עצמו כשנידה אלא רבינו אמר לא דע''כ י''ל לעצמו התיר לא
לפני  והציגו בנימין את עמו שהעלה שנדר מה שקיים שמאחר י''ל יעקב. התירו לא למה ק''ל זה כל ועל ומ''ש אדם: כל בשאר כמו חכם התרת וצריך פלוני אותו

התרה: צריך היה שלא סבור היה בחיי רבינו שכתב כמו יעקב
.'ÂÎÂ ÌÂÏÁ· Â‰Â„È˘ ÈÓ ·È ואי לא תנו ולא מתנו אבל  הלכתא דתנו והוא לו להתיר אדם בני עשרה צריך בחלום נידוהו יוסף ר' אמר ח') (דף דנדרים בפ''ק

אשי  לרב רבינא א''ל הלכתא דגמרי עשרה ליה דמקלעי עד עשרה לבי שלמא ויהיב דרכים אפרשת וליתיב ליזיל ליכא ואי תנו ולא מתנו אפילו הלכתא דתנו ליכא
שא''א  כשם א''ל מאי בחלמיה ליה ושרו שמתוה אשי לרב אחא רב א''ל שליח שויוה לא ליה למשרי שליח שויוה לשמותיה א''ל ליה דלישרי מהו שמתיה מאן ידע
להגיה  צריך וכן חסרון דידן בספרים רבינו בנוסחת ויש לא, משנה מתנו אבל גמרא כלומר הלכתא דתנו והוא פי' בטלים. דברים בלא לחלום א''א כך תבן בלא לבר
רבינו  בשם של''ד בסימן הטור כתב שכך מוגה בספר מצאתי וכן בתורה לקרוא שיודעים עשרה לו מתירין מצא לא משנה ששונים עשרה אפילו לו מתירין מצא לא
למה  לתמוה ואין בגמרא, שלו בנוסחא כן כתוב שהיה נראה ויותר כן רבינו אמר דמסברא אפשר בתורה לקרות היודעים לו שמתירים בגמ' אמרו שלא פי על ואף
ולאו  לו שיתירו כדי דמתנו עשרה יקבץ כך ידי שעל לומר מפרש שרבינו דהיינו עשרה לבי שלמא ויהיב דרכים בפרשת ליתיב בגמרא דאמר הא רבינו השמיט

המפרשים. שפירשו כמו ומורדת מעלה השלום שנתינת Ò¯Ù‡למימרא „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯ÂË ˘''ÓÂ משמע דרכים אפרשת ליתיב דמדקאמר ואפשר לו מנין צ''ע
וכפי  פרסא עד כמה ועד הדרך תפלת גבי כ''ט:] [ברכות מדאמרינן לדבר הוכחה ויש בו וכיוצא כרמים הוא פרסא דתוך פרסא עד הוי לא דרכים פרשת דסתם ליה

המפרשים: בו שפירשו מה
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ּבמק ֹום  ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי  לה ּתיר  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַלּתלמיד
מ ּדבר Ë.הרב . זה וחזר  להן , והלכּו ׁשּנּדּו ׁשלׁשה  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּומּתירין אחרים , ׁשלׁשה  ּבאין - ּבגלל ֹו ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשּנּדּוה ּו
הּנׂשיא È..20לֹו אצל  יל נ ּדה ּו, מי ידע ׁשּלא  ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי 

נ ּדּויֹו ל ֹו מ ּפיÈ‡..21וי ּתיר אפ ּלּו ּתנאי, על נ ּדּוי ְְֲִִִִִִַַַ
הפרה 22עצמֹו  צרי -23. ְֲִַָָָ

ׁשּנּדה  חכמים ְֲִִִֶַָָ*ּתלמיד
נּדה 24עצמֹו ואפ ּלּו , ְֲִִַַָ

ּפל ֹוני ּדעת  על ,25עצמֹו ְְִַַַַ
מפר  זה הרי  - נּדּוי  עליו  ׁשחּיב ּדבר  על  ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו

מיÈ·.לעצמֹו. ידע אפּלּו ּבחלֹום , ׁשּנּדּוהּו מי  ְְֲֲִִִִֶַַַָ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה  צרי - ְֲֲִִִֵֶָָָָָָָנ ּדהּו

מּנּדּויֹו אחריהן26להּתירֹו טֹורח מצא, לא ואם  ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּפרסה  ׁשּׁשֹונין27עד עׂשרה לֹו מּתירין מצא, לא . ְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

לקר ֹות  ׁשּיֹודעין מי לֹו מ ּתירין מצא , לא ְְְִִִִִִֶַָָָֹמׁשנה;

ã"áàøä úâùä
éðåìô . . ãéîìú אינו זה א"א

לא  למה יהודה כן אם מחוור
לי  קשה זה כל ועל לעצמו התיר

התירו. לא למה יעקב

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ט Ì‰Ï ÂÎÏ‰Â Â„È˘ ‰˘Ï˘ כמותם חשובים בעי לא שרבינו נראה
סימן  יוסף בבית כתובות המה הלא ז''ל הר''א שהביא ראיות כמה לדבריו וקשה
ואמאי  נשיא לגבי זיל ליה אמרו יהודה לרב דשמתא גברא דההוא חדא של''ד.
ואמרו  שמתיה לקיש דריש מעשה ועוד הדיוטות. שלשה לו להתיר יכולים הרי

האי  כולי ליה למה נשיאה לגבי זיל
לי  ונראה הדיוטות. שלשה ליה יתירו
קושיא  עם בדבריו זה רבינו שתירץ
שפחתו  גבי ז''ל הר''א שהקשה אחרת
דלמא  וכו' חכמים נהגו לא רבי בית של
וכמו  וכו' שנים שלש בנידוי שהה
לי  ונראה מהרי''ק. דבריו שהביא
מדבריו  וחוזר רבינו כתב הכל שלתרץ
במילי  דכשנידוהו כלומר בגללו שנידוהו
תשובה  ועשה דחזר ביה וידעינן דשמיא
לו  יתירו ודאי אז שנידוהו דבר מאותו
דעשה  דכיון הדיוטות שלשה אפילו
מה  מבטלים אינן אלו הרי תשובה
אחד  חכם כשנידה אבל הראשון שעשה
יכולים  אחרים שלשה שאין ודאי לכבודו
כמותו  חשובים יהיו לא אם לו להתיר
דנדה  הראשון שעשה מה מבטלים דהרי
אפילו  וכן פייסו לא עדיין וזה לכבודו
שחזר  ידעינן לא אי דשמיא במילי נידהו
חשוב  דין בית צריך שנדוהו מהדבר
ידעינן  דלא דכיון מפני להתירו הראשון
האחד  דברי מבטל זה דין בית הרי דחזר
כלומר  הדבר מן וחזר שכתב וזהו
הכל  מתורץ ובזה דחזר ביה דידעינן
דנידתו  אע''ג רבי בית של דבשפחתו
מהדבר  חזר אי ידעינן לא דשמיא במילי

יהודה  ר' גבי וכן ביותר. חכמה היתה והיא כמותה חשובה צריך ולכך שנידתו
דהי  דשמיא במילי שנידהו לא אע''פ אי חזר אי ידעו לא שומעניה סנו דהוה ינו

ולכך  וכו' אדרבא וא''ל ראשונה נידהו דהוא משום לכבודו נידהו לקיש וריש
אצל  ילך נידהו מי ידע לא דקאמר מאי איירי הא ובכי אחר חשוב אדם צריך

ז''ל: הרא''ש בשם יוסף בית זאת סברא שכתב ראיתי כך אחר נשיא.

מיימוניות  הגהות
ע"כ]: התרה, צריך אין לקיימו שיכול לו ברור אם אבל לקיימו יוכל אם התנאי בעת מסופק כשהמנודה דוקא ר"ת ופירש התנאי שמקיים אפילו הטור [כתב *

עוז  מגדל
.ÂÈÂ„È ÂÏ ¯È˙ÈÂ „Ú Â„È˘ ‰˘Ï˘:(ע"ב ט"ז (דף מגלחין אלו פרק

.‰¯Ù‰ ÍÈ¯ˆ „Ú È‡˙ ÏÚ ÈÂ„È:('י (דף הגולין הן אלו פ' ÌÎÁמכות „ÈÓÏ˙
.ÂÓˆÚÏ ¯ÙÈÓ „Ú ÂÓˆÚ ‰„È˘:(ט"ז (דף מגלחין אלו Ê‰פ' Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

Ï"Ê Ó"¯ È¯·„˘ ¯ÓÂ‡ È‡Â :Ï"ÎÚ ·˜ÚÈ Â¯È˙‰ ‡Ï ‰ÓÏ 'ÂÎÂ ¯ÂÂÁÓ ÂÈ‡
‰Ï È˙ÈÈÓÂ ‡È‰ ·¯ ¯Ó‡ Ï„È‚ ·¯„ ‡¯ÓÈÓ ‡˙ÏÓ ‡‰„ ‰¯Â¯· ‰È‡¯· ÌÈ¯ÂÂÁÓ
ÌÈ¯„„ ˜"Ù ‰Ï È˙ÈÈÓ ¯„‰Â ÈÂ„È ·ÈÈÁ˘ ÈÓ È·‚Ï (Ê"È Û„) ÔÈÁÏ‚Ó ÂÏ‡ ˜¯Ù
ÔÈÏÈÈ˘„ „ÂÚÂ Í˙Ú„Ï ÍÏ ÂÈÈ‰„ ÍÏ È‡ ‰„ÂÓ„ ÔÈ˙È˙Ó È·‚ (·"Ú Ê Û„)
˙ÈÓ˘Ó ‡˙Ó˘ ·¯ È· ¯· ·ÈÈÁÈÓ ÈÎ ‡„ÈÒÁ ‡¯ËÂÊ ¯Ó„ ‡‰ ÈÎ ÈÓ„ ÈÎÈ‰
È¯˘ ¯„‰Â ‰È˘ÙÏ È¯˘ ‰Â‰ ‰È˙È·Ï ÏÈÈÚ ÈÎÂ ·¯ È· ¯· ˙ÈÓ˘Ó ¯„‰Â ‰È˘Ù
˙ÈÓ˘Ó ‡˜ ‡È„ È·„ ‡˙Ú„‡Â ‰Â‰ ‡È„ È·· ‰È˘Ù ˙ÈÓ˘Ó ÈÎ È‡„Â ‡‰Â ‰ÈÏ

‡ÏÂ ÂÓˆÚÏ ¯È˙‰ ‡Ï˘ ‰„Â‰È„ ‡È˘Â˜Â „ÂÁÈ· È¯˘Â ‰È˙È·Ï ÏÈÈÚ ÈÎ‰ ¯˙·Â
È˙Ú„ ÈÙÏ Â¯È˙‰ ‡Ï Â˙Ú„Ó ·˜ÚÈ˘ Ì‚Â Â¯È˙È˘ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ ÈÙ ˙‡ Ï‡˘
Í¯„ ‰Ë‰ Ê‡Ó ÈÎ ¯·„ ÏÎ ‡ÏÂ ÈÎ‰· ‰ÈÒÙ¯ËÓÏ ‰ÈÏ˜˘ÈÓÏ ¯·„ ‡ˆÈ Ì˘‰Ó

.ÍÎ· ·ÈÈÁ˙ ‰ÈÏÚ ‡· È·ÓÂÙ· Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ ‰ÂÊÏ ‰·˘ÁÈÂ ¯Ó˙Ï מזו וגדולה

ו  בביאה דמקדש מאן מנגיד דרב נ"ב.) (יבמות ר"ג פ' בשוקא אמרו דמקדש אמאן

כבשי  ובהדי ומסגו סגו הדדי כי ושמתא ונגידא פריצותא משום טעמא ואוקימנא

והא  דיליה וגבי אפיה האריך שמו ויתעלה הדברים יצאו ממני דאמר לן למה דרחמנא

מלכות  הרוגי בעשרה נפרע ולבסוף דורות כמה להם שנתגלה יוסף מכירת קמן

לחייבן  הדין מדת שעמדה מלכות יד על ומיתתן ושמן וסיבתן היכלות בפירקי כדאיתא

כד"ן: וביחוד ליחידים אלא נמסר לא התורה מסודות ענינן ומכוסה מופלא וסודן

היד  מקורות
ירושלמי 20 א. טז, מו"ק

ה"א. פ"ג יז,21מו"ק מו"ק

מקץ 22א. שאילתות

גירסת  (וכ"ה ל שאילתא

(וראה  דמו"ק פ"ג הרי"ף

שם)) מכות .מהרש"א

ב.23 יא, יז,24מכות מו"ק

ב  ז, נדרים שאילתות 25.א.

א 26.שם  ח, .נדרים

עיין 27 מקץ. ר"פ שאילתות

ח"ב) (הילדסהיימר בה"ג

תשוה"ג  .(492 (ע' נידוי הל'

יא. סי' (ליק)

משנה קסו  משנה כסף כסף

שהיה  זוטרא במר  כדאשכחן מהרה לנדותו לקפוץ שאין אלא אותו מנדין דההוא
מצטער  שהיה להראות תחלה עצמו מנדה והיה לנדותו צריך שהיה על מצטער
מדת  דההיא משום זוטרא כדמר תחלה עצמו שינדה רבינו כתב ולא בצערו.

מהרה: ולנדותו לקפוץ שאין ללמוד יש ומ''מ הוה È„ÈÒÁÂחסידות ˘''ÓÂ
ÂÓ ‡Ï˘ ÌÈÁ·˙˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰
ÔÈÓ˘ Ù''Ú‡ Á''˙ ˙Â„Ï ÌÏÂÚÏ

.Â˙Â˜Ï‰Ï ÂÈÏÚ מגלחין אלו בפרק
דלא  לי תיתי פפא רב אמר י''ז) (מ''ק
קא  כי אלא מעולם מרבנן צורבא שמתי
עביד  היכי שמתא מרבנן צורבא מיחייב
דצורבא  אנגידא מימנו דבמערבא הא כי

אשמתא: מימנו ולא ÓÂ''˘מרבנן
ÂÈÏÚ ÔÈÓ ˙Â„¯Ó ˙ÎÓ ÂÏÈÙ‡Â

.Â˙ÂÎ‰Ï על אלא עבר לא אפילו כלומר
מכת  להכותו עליו נמנין חכמים  דברי
שנהגו  מקום בפ' מבואר וזה מרדות.
אסיא  נתן דמר בעובדא נ''ב) (פסחים
של  ביו''ט לפומבדיתא רב מבי אתא

שאין Î˙·עצרת: א''כ תימה הרמ''ך
ר''ל  היה אמאי וכו' בפרהסיא מנדין
עשה  לא הלא אדם שנידה בשביל מנודה
מפרש  שהירושלמי ואע''פ כירבעם

על חולק כי עיקר אינו הגמרא כדבריו
דרבי  וממעשה דר''ל ממעשה שלנו
אמאי  פפא רב וצ''ע שנידוהו אליעזר

רבי  את ישראל חכמי נידו והלא תלמיד מנדה היה כשלא בעצמו משתבח היה
ר''ל  היה אמאי שהקשה ומה עכ''ל. כלם, את מכריע שהוא הורקנוס בן אליעזר
נידוהו. לא שב''ד קאמר מאי ידענא לא וכו' אחד אדם שנידה בשביל מנודה
אבל  לכתחלה מנדין דאין אלא אמרו דלא ועוד היה. בפרהסיא לאו דהתם ועוד
שהקשה  ומה הוא. מנודה נידוהו אם
טעם  כתבתי כבר שברכוהו אליעזר מרבי

לדבר:
‰ÓÂ .'ÂÎÂ ÈÂ„È‰ ‡Â‰ „ˆÈÎÂ ·

.'ÂÎÂ ‰Ï‡ Â· ¯Â¯‡Â ·Â˙Î˘ פרק
ל''ו): (שבועות העדות שבועת

.Ò·ÎÏÂ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ‡ ‰„ÂÓ ברייתא „
ט''ו): (מ''ק מגלחין אלו הרמ''ך Î˙·פ'

הסנדל  נעילת הזכיר לא אמאי תימה
שחלץ  נ''ט) (ב''מ אליעזר בר' כדאשכחן
שאסור  בהדיא מפרש ובירושלמי מנעליו
בגמרא  צ''ע מקום ומכל הסנדל. בנעילת
אליעזר  מדרבי פשט לא טעמא מאי דידן
י''ל  ושמא הסנדל בנעילת אסור דמנודה
כשחלץ  עבד יתירא מלתא אליעזר דר'
קרקע. גבי על לו ישב דהא תדע מנעליו
חולץ  שהמנודה ספרד ארץ בכל ומנהג

עכ''ל: ÔÈ‡Âמנעליו ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ Â˙Â‡ ÔÈÏÏÂÎ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ
שהטעם  הרוקח בשם ההגהות כתבו
מקהל  שיבדל מאחר שנידוהו דכיון
היא  היכן עמם צרפוהו אם הגולה
ראוי  אינו בתקנתן הועילו ומה קללתן
עכ''ל: מאגודתן הבדילוהו שכבר לצרפו
'„· ÂÓÚ ÔÈ·˘ÂÈ ‡ÏÂ ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ

.˙ÂÓ‡'בפ אליעזר דר' מעובדא נלמד
ר''ע  לו וישב שברכוהו שם) (ב''מ הזהב

ממנו: אמות ד' ‡·Ïברחוק ˘''ÓÂ
.¯ÎÂ˘Â „Ú .'ÂÎÂ ‰Â˘ פרק ברייתא

טז.): דף (מ''ק מגלחין Ì‡Âאלו ˘''ÓÂ
.ÂÈÂ„È· ˙Ó(שם) מגלחין אלו פ'

דעדיות: ובפ''ה
È„Î „Ú 'ÂÎÂ Ì¯ÁÂÓ‰ ÂÈÏÚ ¯˙ÂÈ ‰

.Â˙Ò¯Ù:מגלחין אלו פרק ברייתא
.'ÂÎÂ ·˘È˘ ÈÓÂ Â דרבי מימרא שם

שילת: בר שמואל בר יהודה
‰ÁÓÂÓ „ÈÁÈÂ 'ÂÎÂ ÔÈ¯È˙Ó ‰ÓÎ· Ê

.'ÂÎÂ יחיד ח') (דף דנדרים קמא בפרק
דהיכא  ז''ל וסובר שמתא שרי מומחה
שלשה  מתירין מומחה יחיד דאין

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

חכמים, ּתלמיד לנּדֹות מעֹולם נמנּו אף [`]ׁשּלא  ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
ואפ ּלּו מלק ּות ; נתח ּיב אם להלק ֹותֹו ׁשּנמנין ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַעל

להּכֹותֹו עליו נמנין מרּדּות, ה ּוא ·..6מ ּכת וכיצד ְְְְִִֵַַַַַָָ
נּדּוהּו ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפל ֹוני  א ֹומרין: ְְְְְִִִִִַַָהּנּדּוי ?
אֹומרין : והחרם, זה '. 'ּפלֹוני א ֹומרין: ְְְְְִִִֵֶֶַָָּבפניו ,
ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' מחרם '. ְְְֳִָָָָָָ'ּפלֹוני

הּנּדּוי‚..7נּדּוי מּתירין אֹומרין8ּכיצד החרם? א ֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּלא  הּתיר ּוהּו ואם ;'ל ּומחּול   ל 'ׁשרּוי  ְִִִֶָָָָֹלֹו:

לֹו9ּבפניו ׁשרּוי  'ּפלֹוני, אֹומרין : ל ֹו'.10, ּומחּול ְְְִִָָָָ

ּבעצמֹו,„. המנּדה ׁשּינהג ה ּמנהג  ה ּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָֹֻמה
ּכאבל  ּולכ ּבס לס ּפר אסּור  מנּדה עּמֹו? ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻו ׁשּנֹוהגין 

נ ּדּויֹו ימי ּכֹוללין11ּכל ולא  עליו, מז ּמנין ואין  , ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּדבר  לכל  ּבעׂשרה  ולא 12אֹותֹו עׂשרה, ׁשּצרי ְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹ

א ּמֹות  ּבארּבע  ע ּמֹו ונ ׂשּכר ,13יֹוׁשבין לֹו; ו ׁשֹונין  לאחרים, הּוא  ׁשֹונה אבל . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אר ֹונֹו14ו ׂשֹוכר  על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּבנ ּדּויֹו מת ואם ּכלֹומר 15. , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ

אֹותֹו רֹוגמין ׁשאין16ׁשהן לֹומר,  צרי ואין ה ּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא  לפי  , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּטתֹו. את מל ּוין  ואין  אֹותֹו, ׁשֹונה ‰.מסּפידין  ׁשאינֹו - הּמחרם עליו יתר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ואינֹו ּתלמ ּוד ֹו. יׁשּכח  ׁשּלא ּכדי  לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה  אבל ל ֹו; ׁשֹונין  ואין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלאחרים ,
מעט  א ּלא עּמֹו, מתע ּסקין  ואין  עּמֹו, ונֹותנין  נ ֹוׂשאין  ואין לֹו; נ ׂשּכרין  ואין  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנ ׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי  מנּדיןÂ..17עסק, - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב  מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אֹותֹו מחרימין  - להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים , י ֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנ ּיה; .18אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹ

.Êאפ ּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? א ֹו ה ּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ*ּבכּמה
לב ּדֹו ה ּנּדּוי מ ּתיר  ממחה, ויחיד וי ׁש19הדי ֹוטֹות; . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

ã"áàøä úâùä
åãáì . . äîëá כן אינו זה א"א

צורך  כך המנדין כחשבון אלא
מומחה  יחיד או שלשה כל הזמן כשישלים אבל הנדר זמן תוך להתירו כשירצו זה כל ואפשר וכחשיבותן, המתירין
יחיד  או שלשה כל לו מתירים הזמן לו וכשישלם עבירה דבר על מומחה אינו ואפילו יחיד כשנידהו א"נ לו, מתירים

להתירו. כמותם רבים צריכין רבים נידוהו אבל מומחה

משנה  לחם
ÂÎÂ'.ב ‡˙Ó˘· ‰È‰È ÈÂÏÙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÈÂ„È‰ ‡Â‰ „ˆÈÎÂ בשם כתב הטור

יש  קושיותיו וכל יוסף בית עליו והקשה מנידוי חמירא דשמתא ז''ל הר''א
היה  והוא טוביא ברב דאתפקר התם דשאני י''ל הראשונה דלראיה לתרץ
ראיה  בגמרא שהביאו דמה י''ל ולשנית עליו. החמירו ומש''ה גדול אדם
אחרינא  תלתא בי אתו לא קל שהוא בנידוי דהא הביאו מכ''ש מרשב''ג
דהיא  שמתא פפא דרב י''ל ולשלישית דחמירא. בשמתא כ''ש ליה ושרו
דקאמר  דמאי י''ל ולרביעית עושה. היה הקל נידוי אבל עושה היה לא חמורה

אנגי  שהוא מימנו שכיון מנידוי יותר שהוא מרדות מכת אפילו לומר רוצה דא

דמימנו  אנידוי וכ''ש אנגידא מימנו הכי אפילו לעשות ראוי היה לא מדרבנן
בית  של דשפחה אשמתא נידויא דקרו והחמישית לא. דחמירא שמתא אבל
דפרק  ממעשה ז''ל הר''א על אחרת קושיא יש ומיהו ראיה. קצת היא רבי
וכו' בשמתא גברא ההוא ליהוי ליה דאמר ההוא גבי י''ז) (דף מגלחין אלו
שמתא. שהוא אע''פ נידוי שקראו הרי נידוי אינו שלך נידוי שלו ליה אמר
דלמא  וכו' כדתניא לך דלישרי נשיאה לגבי זיל במ''ש ז''ל להר''א קשה ועוד
שהיא  שמתא אבל נשיא יתיר הכי ומשום קל שהוא נידוי שהוא התם שאני

לא: חמורה

מיימוניות  הגהות
רב [`] בי דבר אנגידה מימנו מערבא דבני הא כי עד כו' לי תיתי פפא רב אמר

אשמתא: מימנו ולא
אסור  שהוא כתב והראב"ד מותר שהוא כתב אלפס רב הסנדל בנעילת [אבל *

שם]: ע"כ) ז"ל בטור (עיין הרא"ש הסכים וכן
עוז  מגדל

.ÂÏ ÏÁÂÓÂ „Ú 'ÂÎÂ Â· ¯Â¯‡Â:(.ל"ו (דף העדות שבועת פ'

.ÂÏ ÔÈ¯Î˘Â „Ú ÂÓˆÚ· ‰„ÂÓ‰ ‚‰È˘ ‚‰Ó‰ Â‰Ó:(.ט"ו (דף מגלחין אלו פרק

.Â˙ËÓ „Ú 'ÂÎ ÂÈÂ„È· ˙Ó Ì‡Â:(.י"ט (דף שמתו מי פ'

.Â˙Â‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ „Ú Ì¯ÁÂÓ‰ ÂÈÏÚ ¯˙È:(.ט"ו (דף מגלחין אלו פרק

.·¯‰ „Ú 'ÂÎ ÈÂ„È‰ ÔÈ¯È˙Ó ‰ÓÎ· דף) מגלחין אלו ופרק ע"ב) (ח דנדרים פ"ק

ואני  עכ"ל: וכו' להתירו כמותם רבים צריכין כו' אינו זה ז"ל הראב"ד וכתב ט"ז.):

בפירוש  י"ז) (דף מגלחין אלו דפ' דשמעתין באשלי ותליא הוא פלוגתא דהאי אומר

בכתפי  טט כמו וחשבון מנין מלשון טוט אותו המפרשים כי שרי וטוט אסר דטוט

בעלמא  כדאמרינן תקיעה מלשון אותו והמפרשים ז"ל ראב"ד בשיטת עומדים שתים

דברי  ואלו ואלו פסק שקיבל ומה ז"ל ר"מ בשיטת עומדין הן טוטין ט' טוטין ג'

שיפורי  נפקין בעלמא דאמרינן למאי שפיר דמיא ז"ל משה ולרבינו הם חיים אלהים

בתירא  בני גבי ע"ב) כ"ט (דף השנה ובראש ואסרו דמר שיפורי ונפקין ושרו דמר

בשופר: בו נוהגין היו שהנידוי לומר צריך ואין ביבנה הקרן נשמע כבר אמרינן נמי

היד  מקורות
(כס"מ)6 א נב, .פסחים

א.7 לו, ראה 8שבועות

שהובאה  הגאונים תשובת

תתקלה  סי' מו"ק .במרדכי

ב.9 ז, נדרים עיין 10עיין

א. סח, מו"ק 11סנהדרין

א. א 12טו, טז, שם

בבה"ג  שהובאה (כגירסא

ע' ברלין ובדפוס רומי כת"י

נדרים 42713). ב. נט, ב"מ

א. א.14ה, טו, מו"ק

(והשמיט 15 א טו, מו"ק

שלנו  שבגמ' "גדולה" תיבת

קד, נידוי (הל' בה"ג כגי' –

ודק"ס). רי"ף ר"ח ד)

ה"א.16 פ"ג מו"ק ירושלמי

מ"ו. פ"ה מו"ק 17עדיות

א  א.18.טו, טז, מו"ק

ב.19 ח, נדרים



קסז  משנה  כסף

סח) (סנהדרין מיתות ד' בס''פ דאמרינן הוא נדר נידוי דהא בנדר כמו הדיוטות
הנדר: הותר אליעזר דרבי א''א Î˙·בעובדא וכו' הנידוי מתירין בכמה הראב''ד

עכ''ל: מומחה, יחיד או וכו' כן אינו ÂÎÂ'.זה „ÈÓÏ˙Ï ˘ÈÂ דף) דנדרים בפ''ק
באתרא  אפילו ושמתא דרביה באתרא נדרא למשרא שרי לא מיניה שמע ח')
הזכיר  לא למה צ''ע הרמ''ך כתב דרביה.
לאחר  עד להתיר יכול אינו דלאפקירותא
דיניה  לבעל יפייס אפילו יום שלשים
שלנו  נידוי כי נמי להזכיר לו והיה
שסובר  לומר ויש עכ''ל. שלהם, כנזיפה
לו  מתירין דינו לבעל פייס שאם רבינו
(דף  מגלחין אלו בפרק משמע והכי מיד
בר' דאתפקר טבחא ההוא גבי ט''ז.)

מתנא: בר טובי
.'ÂÎÂ Â„È˘ ‰˘Ï˘ Ë אלו פרק

אמימר  אמר ט''ז) קטן (מועד מגלחין
בי  אתו דמשמתו תלתא הני הלכתא
והוא  כלומר ליה ושרו אחריני תלתא
בשבילו  שנידוהו דבר מאותו בו שחזר

כלום: התרתם אין כן לא דאם
.'ÂÎÂ Ú„È ‡Ï˘ ÈÓ È:שם ברייתא

.'ÂÎÂ È‡˙ ÏÚ ÈÂ„È ‡È פ''ק מימרא
י''א): (דף ˘È„‰דמכות ÌÎÁ „ÈÓÏ˙

.'ÂÎÂ ת''ח י''ז) (מ''ק מגלחין אלו פ'
נמי  ואיתא לעצמו ומיפר לעצמו מנדה
וז''ל  הר''ן וכתב ז':) (דף דנדרים בפ''ק
בר  הוי דלא היכא דוקא הרשב''א כתב
זוטרא  דמר התם דאיתא ההיא כי נידוי
שמתא  רב בי בר מיחייב הוה כי חסידא
דבר  יקרא משום ברישא נפשיה משמית
שהיה  דבר על עצמו כשנידה אבל רב בי
מקשה  היכי כן אם עליו והקשו עצמו להתיר כמיניה כל לאו נידוי עליו חייב
לפיכך  אמאי, הל''ל אדרבא זוטרא דמר הא כי דאמר מקמי פשיטא תלמודא
לקצת  וראיתי הרמב''ם, דעת וכן לעצמו מופר לעצמו שנידה ענין דבכל אמרו
ולמי  זוטרא דמר ההיא כי לעצמו ומיפר ה''ג אלא פשיטא דל''ג המפרשים

עכ''ל: בטעמם נכונים הרשב''א דברי כן עצמו Î˙·שגורס שנידה ת''ח הראב''ד
נ  עכ''ל. התירו לא למה יעקב וכו' מחוור אינו זה שהוא א''א מפני שטעמו ראה

למה  יהודה שהקשה ומה לרבינו. מקשה הכי ומשום דוקא זוטרא דמר ההיא כי נפשיה שמית כי אלא לעצמו מיפר ת''ח אמרו דלא דבסמוך הרשב''א כדעת סובר
מדעת  אלא לו מתירין אין דההיא דיהודה כההיא לפלוני פלוני דבר לעשות עצמו כשנידה לא סתם עצמו כשנידה אלא רבינו אמר לא דע''כ י''ל לעצמו התיר לא
לפני  והציגו בנימין את עמו שהעלה שנדר מה שקיים שמאחר י''ל יעקב. התירו לא למה ק''ל זה כל ועל ומ''ש אדם: כל בשאר כמו חכם התרת וצריך פלוני אותו

התרה: צריך היה שלא סבור היה בחיי רבינו שכתב כמו יעקב
.'ÂÎÂ ÌÂÏÁ· Â‰Â„È˘ ÈÓ ·È ואי לא תנו ולא מתנו אבל  הלכתא דתנו והוא לו להתיר אדם בני עשרה צריך בחלום נידוהו יוסף ר' אמר ח') (דף דנדרים בפ''ק

אשי  לרב רבינא א''ל הלכתא דגמרי עשרה ליה דמקלעי עד עשרה לבי שלמא ויהיב דרכים אפרשת וליתיב ליזיל ליכא ואי תנו ולא מתנו אפילו הלכתא דתנו ליכא
שא''א  כשם א''ל מאי בחלמיה ליה ושרו שמתוה אשי לרב אחא רב א''ל שליח שויוה לא ליה למשרי שליח שויוה לשמותיה א''ל ליה דלישרי מהו שמתיה מאן ידע
להגיה  צריך וכן חסרון דידן בספרים רבינו בנוסחת ויש לא, משנה מתנו אבל גמרא כלומר הלכתא דתנו והוא פי' בטלים. דברים בלא לחלום א''א כך תבן בלא לבר
רבינו  בשם של''ד בסימן הטור כתב שכך מוגה בספר מצאתי וכן בתורה לקרוא שיודעים עשרה לו מתירין מצא לא משנה ששונים עשרה אפילו לו מתירין מצא לא
למה  לתמוה ואין בגמרא, שלו בנוסחא כן כתוב שהיה נראה ויותר כן רבינו אמר דמסברא אפשר בתורה לקרות היודעים לו שמתירים בגמ' אמרו שלא פי על ואף
ולאו  לו שיתירו כדי דמתנו עשרה יקבץ כך ידי שעל לומר מפרש שרבינו דהיינו עשרה לבי שלמא ויהיב דרכים בפרשת ליתיב בגמרא דאמר הא רבינו השמיט

המפרשים. שפירשו כמו ומורדת מעלה השלום שנתינת Ò¯Ù‡למימרא „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯ÂË ˘''ÓÂ משמע דרכים אפרשת ליתיב דמדקאמר ואפשר לו מנין צ''ע
וכפי  פרסא עד כמה ועד הדרך תפלת גבי כ''ט:] [ברכות מדאמרינן לדבר הוכחה ויש בו וכיוצא כרמים הוא פרסא דתוך פרסא עד הוי לא דרכים פרשת דסתם ליה

המפרשים: בו שפירשו מה

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ּבמק ֹום  ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי  לה ּתיר  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַלּתלמיד
מ ּדבר Ë.הרב . זה וחזר  להן , והלכּו ׁשּנּדּו ׁשלׁשה  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּומּתירין אחרים , ׁשלׁשה  ּבאין - ּבגלל ֹו ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשּנּדּוה ּו
הּנׂשיא È..20לֹו אצל  יל נ ּדה ּו, מי ידע ׁשּלא  ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי 

נ ּדּויֹו ל ֹו מ ּפיÈ‡..21וי ּתיר אפ ּלּו ּתנאי, על נ ּדּוי ְְֲִִִִִִַַַ
הפרה 22עצמֹו  צרי -23. ְֲִַָָָ

ׁשּנּדה  חכמים ְֲִִִֶַָָ*ּתלמיד
נּדה 24עצמֹו ואפ ּלּו , ְֲִִַַָ

ּפל ֹוני ּדעת  על ,25עצמֹו ְְִַַַַ
מפר  זה הרי  - נּדּוי  עליו  ׁשחּיב ּדבר  על  ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו

מיÈ·.לעצמֹו. ידע אפּלּו ּבחלֹום , ׁשּנּדּוהּו מי  ְְֲֲִִִִֶַַַָ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה  צרי - ְֲֲִִִֵֶָָָָָָָנ ּדהּו

מּנּדּויֹו אחריהן26להּתירֹו טֹורח מצא, לא ואם  ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּפרסה  ׁשּׁשֹונין27עד עׂשרה לֹו מּתירין מצא, לא . ְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

לקר ֹות  ׁשּיֹודעין מי לֹו מ ּתירין מצא , לא ְְְִִִִִִֶַָָָֹמׁשנה;

ã"áàøä úâùä
éðåìô . . ãéîìú אינו זה א"א

לא  למה יהודה כן אם מחוור
לי  קשה זה כל ועל לעצמו התיר

התירו. לא למה יעקב

משנה  לחם

ÂÎÂ'.ט Ì‰Ï ÂÎÏ‰Â Â„È˘ ‰˘Ï˘ כמותם חשובים בעי לא שרבינו נראה
סימן  יוסף בבית כתובות המה הלא ז''ל הר''א שהביא ראיות כמה לדבריו וקשה
ואמאי  נשיא לגבי זיל ליה אמרו יהודה לרב דשמתא גברא דההוא חדא של''ד.
ואמרו  שמתיה לקיש דריש מעשה ועוד הדיוטות. שלשה לו להתיר יכולים הרי

האי  כולי ליה למה נשיאה לגבי זיל
לי  ונראה הדיוטות. שלשה ליה יתירו
קושיא  עם בדבריו זה רבינו שתירץ
שפחתו  גבי ז''ל הר''א שהקשה אחרת
דלמא  וכו' חכמים נהגו לא רבי בית של
וכמו  וכו' שנים שלש בנידוי שהה
לי  ונראה מהרי''ק. דבריו שהביא
מדבריו  וחוזר רבינו כתב הכל שלתרץ
במילי  דכשנידוהו כלומר בגללו שנידוהו
תשובה  ועשה דחזר ביה וידעינן דשמיא
לו  יתירו ודאי אז שנידוהו דבר מאותו
דעשה  דכיון הדיוטות שלשה אפילו
מה  מבטלים אינן אלו הרי תשובה
אחד  חכם כשנידה אבל הראשון שעשה
יכולים  אחרים שלשה שאין ודאי לכבודו
כמותו  חשובים יהיו לא אם לו להתיר
דנדה  הראשון שעשה מה מבטלים דהרי
אפילו  וכן פייסו לא עדיין וזה לכבודו
שחזר  ידעינן לא אי דשמיא במילי נידהו
חשוב  דין בית צריך שנדוהו מהדבר
ידעינן  דלא דכיון מפני להתירו הראשון
האחד  דברי מבטל זה דין בית הרי דחזר
כלומר  הדבר מן וחזר שכתב וזהו
הכל  מתורץ ובזה דחזר ביה דידעינן
דנידתו  אע''ג רבי בית של דבשפחתו
מהדבר  חזר אי ידעינן לא דשמיא במילי

יהודה  ר' גבי וכן ביותר. חכמה היתה והיא כמותה חשובה צריך ולכך שנידתו
דהי  דשמיא במילי שנידהו לא אע''פ אי חזר אי ידעו לא שומעניה סנו דהוה ינו

ולכך  וכו' אדרבא וא''ל ראשונה נידהו דהוא משום לכבודו נידהו לקיש וריש
אצל  ילך נידהו מי ידע לא דקאמר מאי איירי הא ובכי אחר חשוב אדם צריך

ז''ל: הרא''ש בשם יוסף בית זאת סברא שכתב ראיתי כך אחר נשיא.

מיימוניות  הגהות
ע"כ]: התרה, צריך אין לקיימו שיכול לו ברור אם אבל לקיימו יוכל אם התנאי בעת מסופק כשהמנודה דוקא ר"ת ופירש התנאי שמקיים אפילו הטור [כתב *

עוז  מגדל
.ÂÈÂ„È ÂÏ ¯È˙ÈÂ „Ú Â„È˘ ‰˘Ï˘:(ע"ב ט"ז (דף מגלחין אלו פרק

.‰¯Ù‰ ÍÈ¯ˆ „Ú È‡˙ ÏÚ ÈÂ„È:('י (דף הגולין הן אלו פ' ÌÎÁמכות „ÈÓÏ˙
.ÂÓˆÚÏ ¯ÙÈÓ „Ú ÂÓˆÚ ‰„È˘:(ט"ז (דף מגלחין אלו Ê‰פ' Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

Ï"Ê Ó"¯ È¯·„˘ ¯ÓÂ‡ È‡Â :Ï"ÎÚ ·˜ÚÈ Â¯È˙‰ ‡Ï ‰ÓÏ 'ÂÎÂ ¯ÂÂÁÓ ÂÈ‡
‰Ï È˙ÈÈÓÂ ‡È‰ ·¯ ¯Ó‡ Ï„È‚ ·¯„ ‡¯ÓÈÓ ‡˙ÏÓ ‡‰„ ‰¯Â¯· ‰È‡¯· ÌÈ¯ÂÂÁÓ
ÌÈ¯„„ ˜"Ù ‰Ï È˙ÈÈÓ ¯„‰Â ÈÂ„È ·ÈÈÁ˘ ÈÓ È·‚Ï (Ê"È Û„) ÔÈÁÏ‚Ó ÂÏ‡ ˜¯Ù
ÔÈÏÈÈ˘„ „ÂÚÂ Í˙Ú„Ï ÍÏ ÂÈÈ‰„ ÍÏ È‡ ‰„ÂÓ„ ÔÈ˙È˙Ó È·‚ (·"Ú Ê Û„)
˙ÈÓ˘Ó ‡˙Ó˘ ·¯ È· ¯· ·ÈÈÁÈÓ ÈÎ ‡„ÈÒÁ ‡¯ËÂÊ ¯Ó„ ‡‰ ÈÎ ÈÓ„ ÈÎÈ‰
È¯˘ ¯„‰Â ‰È˘ÙÏ È¯˘ ‰Â‰ ‰È˙È·Ï ÏÈÈÚ ÈÎÂ ·¯ È· ¯· ˙ÈÓ˘Ó ¯„‰Â ‰È˘Ù
˙ÈÓ˘Ó ‡˜ ‡È„ È·„ ‡˙Ú„‡Â ‰Â‰ ‡È„ È·· ‰È˘Ù ˙ÈÓ˘Ó ÈÎ È‡„Â ‡‰Â ‰ÈÏ

‡ÏÂ ÂÓˆÚÏ ¯È˙‰ ‡Ï˘ ‰„Â‰È„ ‡È˘Â˜Â „ÂÁÈ· È¯˘Â ‰È˙È·Ï ÏÈÈÚ ÈÎ‰ ¯˙·Â
È˙Ú„ ÈÙÏ Â¯È˙‰ ‡Ï Â˙Ú„Ó ·˜ÚÈ˘ Ì‚Â Â¯È˙È˘ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ ÈÙ ˙‡ Ï‡˘
Í¯„ ‰Ë‰ Ê‡Ó ÈÎ ¯·„ ÏÎ ‡ÏÂ ÈÎ‰· ‰ÈÒÙ¯ËÓÏ ‰ÈÏ˜˘ÈÓÏ ¯·„ ‡ˆÈ Ì˘‰Ó

.ÍÎ· ·ÈÈÁ˙ ‰ÈÏÚ ‡· È·ÓÂÙ· Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ ‰ÂÊÏ ‰·˘ÁÈÂ ¯Ó˙Ï מזו וגדולה

ו  בביאה דמקדש מאן מנגיד דרב נ"ב.) (יבמות ר"ג פ' בשוקא אמרו דמקדש אמאן

כבשי  ובהדי ומסגו סגו הדדי כי ושמתא ונגידא פריצותא משום טעמא ואוקימנא

והא  דיליה וגבי אפיה האריך שמו ויתעלה הדברים יצאו ממני דאמר לן למה דרחמנא

מלכות  הרוגי בעשרה נפרע ולבסוף דורות כמה להם שנתגלה יוסף מכירת קמן

לחייבן  הדין מדת שעמדה מלכות יד על ומיתתן ושמן וסיבתן היכלות בפירקי כדאיתא

כד"ן: וביחוד ליחידים אלא נמסר לא התורה מסודות ענינן ומכוסה מופלא וסודן

היד  מקורות
ירושלמי 20 א. טז, מו"ק

ה"א. פ"ג יז,21מו"ק מו"ק

מקץ 22א. שאילתות

גירסת  (וכ"ה ל שאילתא

(וראה  דמו"ק פ"ג הרי"ף

שם)) מכות .מהרש"א

ב.23 יא, יז,24מכות מו"ק

ב  ז, נדרים שאילתות 25.א.

א 26.שם  ח, .נדרים

עיין 27 מקץ. ר"פ שאילתות

ח"ב) (הילדסהיימר בה"ג

תשוה"ג  .(492 (ע' נידוי הל'

יא. סי' (ליק)

משנה קסו  משנה כסף כסף

שהיה  זוטרא במר  כדאשכחן מהרה לנדותו לקפוץ שאין אלא אותו מנדין דההוא
מצטער  שהיה להראות תחלה עצמו מנדה והיה לנדותו צריך שהיה על מצטער
מדת  דההיא משום זוטרא כדמר תחלה עצמו שינדה רבינו כתב ולא בצערו.

מהרה: ולנדותו לקפוץ שאין ללמוד יש ומ''מ הוה È„ÈÒÁÂחסידות ˘''ÓÂ
ÂÓ ‡Ï˘ ÌÈÁ·˙˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰
ÔÈÓ˘ Ù''Ú‡ Á''˙ ˙Â„Ï ÌÏÂÚÏ

.Â˙Â˜Ï‰Ï ÂÈÏÚ מגלחין אלו בפרק
דלא  לי תיתי פפא רב אמר י''ז) (מ''ק
קא  כי אלא מעולם מרבנן צורבא שמתי
עביד  היכי שמתא מרבנן צורבא מיחייב
דצורבא  אנגידא מימנו דבמערבא הא כי

אשמתא: מימנו ולא ÓÂ''˘מרבנן
ÂÈÏÚ ÔÈÓ ˙Â„¯Ó ˙ÎÓ ÂÏÈÙ‡Â

.Â˙ÂÎ‰Ï על אלא עבר לא אפילו כלומר
מכת  להכותו עליו נמנין חכמים  דברי
שנהגו  מקום בפ' מבואר וזה מרדות.
אסיא  נתן דמר בעובדא נ''ב) (פסחים
של  ביו''ט לפומבדיתא רב מבי אתא

שאין Î˙·עצרת: א''כ תימה הרמ''ך
ר''ל  היה אמאי וכו' בפרהסיא מנדין
עשה  לא הלא אדם שנידה בשביל מנודה
מפרש  שהירושלמי ואע''פ כירבעם

על חולק כי עיקר אינו הגמרא כדבריו
דרבי  וממעשה דר''ל ממעשה שלנו
אמאי  פפא רב וצ''ע שנידוהו אליעזר

רבי  את ישראל חכמי נידו והלא תלמיד מנדה היה כשלא בעצמו משתבח היה
ר''ל  היה אמאי שהקשה ומה עכ''ל. כלם, את מכריע שהוא הורקנוס בן אליעזר
נידוהו. לא שב''ד קאמר מאי ידענא לא וכו' אחד אדם שנידה בשביל מנודה
אבל  לכתחלה מנדין דאין אלא אמרו דלא ועוד היה. בפרהסיא לאו דהתם ועוד
שהקשה  ומה הוא. מנודה נידוהו אם
טעם  כתבתי כבר שברכוהו אליעזר מרבי

לדבר:
‰ÓÂ .'ÂÎÂ ÈÂ„È‰ ‡Â‰ „ˆÈÎÂ ·

.'ÂÎÂ ‰Ï‡ Â· ¯Â¯‡Â ·Â˙Î˘ פרק
ל''ו): (שבועות העדות שבועת

.Ò·ÎÏÂ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ‡ ‰„ÂÓ ברייתא „
ט''ו): (מ''ק מגלחין אלו הרמ''ך Î˙·פ'

הסנדל  נעילת הזכיר לא אמאי תימה
שחלץ  נ''ט) (ב''מ אליעזר בר' כדאשכחן
שאסור  בהדיא מפרש ובירושלמי מנעליו
בגמרא  צ''ע מקום ומכל הסנדל. בנעילת
אליעזר  מדרבי פשט לא טעמא מאי דידן
י''ל  ושמא הסנדל בנעילת אסור דמנודה
כשחלץ  עבד יתירא מלתא אליעזר דר'
קרקע. גבי על לו ישב דהא תדע מנעליו
חולץ  שהמנודה ספרד ארץ בכל ומנהג

עכ''ל: ÔÈ‡Âמנעליו ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ Â˙Â‡ ÔÈÏÏÂÎ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈÓÊÓ
שהטעם  הרוקח בשם ההגהות כתבו
מקהל  שיבדל מאחר שנידוהו דכיון
היא  היכן עמם צרפוהו אם הגולה
ראוי  אינו בתקנתן הועילו ומה קללתן
עכ''ל: מאגודתן הבדילוהו שכבר לצרפו
'„· ÂÓÚ ÔÈ·˘ÂÈ ‡ÏÂ ÂÈ·¯ ˘''ÓÂ

.˙ÂÓ‡'בפ אליעזר דר' מעובדא נלמד
ר''ע  לו וישב שברכוהו שם) (ב''מ הזהב

ממנו: אמות ד' ‡·Ïברחוק ˘''ÓÂ
.¯ÎÂ˘Â „Ú .'ÂÎÂ ‰Â˘ פרק ברייתא

טז.): דף (מ''ק מגלחין Ì‡Âאלו ˘''ÓÂ
.ÂÈÂ„È· ˙Ó(שם) מגלחין אלו פ'

דעדיות: ובפ''ה
È„Î „Ú 'ÂÎÂ Ì¯ÁÂÓ‰ ÂÈÏÚ ¯˙ÂÈ ‰

.Â˙Ò¯Ù:מגלחין אלו פרק ברייתא
.'ÂÎÂ ·˘È˘ ÈÓÂ Â דרבי מימרא שם

שילת: בר שמואל בר יהודה
‰ÁÓÂÓ „ÈÁÈÂ 'ÂÎÂ ÔÈ¯È˙Ó ‰ÓÎ· Ê

.'ÂÎÂ יחיד ח') (דף דנדרים קמא בפרק
דהיכא  ז''ל וסובר שמתא שרי מומחה
שלשה  מתירין מומחה יחיד דאין

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

חכמים, ּתלמיד לנּדֹות מעֹולם נמנּו אף [`]ׁשּלא  ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
ואפ ּלּו מלק ּות ; נתח ּיב אם להלק ֹותֹו ׁשּנמנין ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַעל

להּכֹותֹו עליו נמנין מרּדּות, ה ּוא ·..6מ ּכת וכיצד ְְְְִִֵַַַַַָָ
נּדּוהּו ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפל ֹוני  א ֹומרין: ְְְְְִִִִִַַָהּנּדּוי ?
אֹומרין : והחרם, זה '. 'ּפלֹוני א ֹומרין: ְְְְְִִִֵֶֶַָָּבפניו ,
ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' מחרם '. ְְְֳִָָָָָָ'ּפלֹוני

הּנּדּוי‚..7נּדּוי מּתירין אֹומרין8ּכיצד החרם? א ֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּלא  הּתיר ּוהּו ואם ;'ל ּומחּול   ל 'ׁשרּוי  ְִִִֶָָָָֹלֹו:

לֹו9ּבפניו ׁשרּוי  'ּפלֹוני, אֹומרין : ל ֹו'.10, ּומחּול ְְְִִָָָָ

ּבעצמֹו,„. המנּדה ׁשּינהג ה ּמנהג  ה ּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָֹֻמה
ּכאבל  ּולכ ּבס לס ּפר אסּור  מנּדה עּמֹו? ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻו ׁשּנֹוהגין 

נ ּדּויֹו ימי ּכֹוללין11ּכל ולא  עליו, מז ּמנין ואין  , ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּדבר  לכל  ּבעׂשרה  ולא 12אֹותֹו עׂשרה, ׁשּצרי ְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹ

א ּמֹות  ּבארּבע  ע ּמֹו ונ ׂשּכר ,13יֹוׁשבין לֹו; ו ׁשֹונין  לאחרים, הּוא  ׁשֹונה אבל . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אר ֹונֹו14ו ׂשֹוכר  על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּבנ ּדּויֹו מת ואם ּכלֹומר 15. , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ

אֹותֹו רֹוגמין ׁשאין16ׁשהן לֹומר,  צרי ואין ה ּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא  לפי  , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מּטתֹו. את מל ּוין  ואין  אֹותֹו, ׁשֹונה ‰.מסּפידין  ׁשאינֹו - הּמחרם עליו יתר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ואינֹו ּתלמ ּוד ֹו. יׁשּכח  ׁשּלא ּכדי  לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה  אבל ל ֹו; ׁשֹונין  ואין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלאחרים ,
מעט  א ּלא עּמֹו, מתע ּסקין  ואין  עּמֹו, ונֹותנין  נ ֹוׂשאין  ואין לֹו; נ ׂשּכרין  ואין  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנ ׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי  מנּדיןÂ..17עסק, - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב  מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אֹותֹו מחרימין  - להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים , י ֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנ ּיה; .18אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹֹ

.Êאפ ּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? א ֹו ה ּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ*ּבכּמה
לב ּדֹו ה ּנּדּוי מ ּתיר  ממחה, ויחיד וי ׁש19הדי ֹוטֹות; . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

ã"áàøä úâùä
åãáì . . äîëá כן אינו זה א"א

צורך  כך המנדין כחשבון אלא
מומחה  יחיד או שלשה כל הזמן כשישלים אבל הנדר זמן תוך להתירו כשירצו זה כל ואפשר וכחשיבותן, המתירין
יחיד  או שלשה כל לו מתירים הזמן לו וכשישלם עבירה דבר על מומחה אינו ואפילו יחיד כשנידהו א"נ לו, מתירים

להתירו. כמותם רבים צריכין רבים נידוהו אבל מומחה

משנה  לחם
ÂÎÂ'.ב ‡˙Ó˘· ‰È‰È ÈÂÏÙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÈÂ„È‰ ‡Â‰ „ˆÈÎÂ בשם כתב הטור

יש  קושיותיו וכל יוסף בית עליו והקשה מנידוי חמירא דשמתא ז''ל הר''א
היה  והוא טוביא ברב דאתפקר התם דשאני י''ל הראשונה דלראיה לתרץ
ראיה  בגמרא שהביאו דמה י''ל ולשנית עליו. החמירו ומש''ה גדול אדם
אחרינא  תלתא בי אתו לא קל שהוא בנידוי דהא הביאו מכ''ש מרשב''ג
דהיא  שמתא פפא דרב י''ל ולשלישית דחמירא. בשמתא כ''ש ליה ושרו
דקאמר  דמאי י''ל ולרביעית עושה. היה הקל נידוי אבל עושה היה לא חמורה

אנגי  שהוא מימנו שכיון מנידוי יותר שהוא מרדות מכת אפילו לומר רוצה דא

דמימנו  אנידוי וכ''ש אנגידא מימנו הכי אפילו לעשות ראוי היה לא מדרבנן
בית  של דשפחה אשמתא נידויא דקרו והחמישית לא. דחמירא שמתא אבל
דפרק  ממעשה ז''ל הר''א על אחרת קושיא יש ומיהו ראיה. קצת היא רבי
וכו' בשמתא גברא ההוא ליהוי ליה דאמר ההוא גבי י''ז) (דף מגלחין אלו
שמתא. שהוא אע''פ נידוי שקראו הרי נידוי אינו שלך נידוי שלו ליה אמר
דלמא  וכו' כדתניא לך דלישרי נשיאה לגבי זיל במ''ש ז''ל להר''א קשה ועוד
שהיא  שמתא אבל נשיא יתיר הכי ומשום קל שהוא נידוי שהוא התם שאני

לא: חמורה

מיימוניות  הגהות
רב [`] בי דבר אנגידה מימנו מערבא דבני הא כי עד כו' לי תיתי פפא רב אמר

אשמתא: מימנו ולא
אסור  שהוא כתב והראב"ד מותר שהוא כתב אלפס רב הסנדל בנעילת [אבל *

שם]: ע"כ) ז"ל בטור (עיין הרא"ש הסכים וכן
עוז  מגדל

.ÂÏ ÏÁÂÓÂ „Ú 'ÂÎÂ Â· ¯Â¯‡Â:(.ל"ו (דף העדות שבועת פ'

.ÂÏ ÔÈ¯Î˘Â „Ú ÂÓˆÚ· ‰„ÂÓ‰ ‚‰È˘ ‚‰Ó‰ Â‰Ó:(.ט"ו (דף מגלחין אלו פרק

.Â˙ËÓ „Ú 'ÂÎ ÂÈÂ„È· ˙Ó Ì‡Â:(.י"ט (דף שמתו מי פ'

.Â˙Â‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ „Ú Ì¯ÁÂÓ‰ ÂÈÏÚ ¯˙È:(.ט"ו (דף מגלחין אלו פרק

.·¯‰ „Ú 'ÂÎ ÈÂ„È‰ ÔÈ¯È˙Ó ‰ÓÎ· דף) מגלחין אלו ופרק ע"ב) (ח דנדרים פ"ק

ואני  עכ"ל: וכו' להתירו כמותם רבים צריכין כו' אינו זה ז"ל הראב"ד וכתב ט"ז.):

בפירוש  י"ז) (דף מגלחין אלו דפ' דשמעתין באשלי ותליא הוא פלוגתא דהאי אומר

בכתפי  טט כמו וחשבון מנין מלשון טוט אותו המפרשים כי שרי וטוט אסר דטוט

בעלמא  כדאמרינן תקיעה מלשון אותו והמפרשים ז"ל ראב"ד בשיטת עומדים שתים

דברי  ואלו ואלו פסק שקיבל ומה ז"ל ר"מ בשיטת עומדין הן טוטין ט' טוטין ג'

שיפורי  נפקין בעלמא דאמרינן למאי שפיר דמיא ז"ל משה ולרבינו הם חיים אלהים

בתירא  בני גבי ע"ב) כ"ט (דף השנה ובראש ואסרו דמר שיפורי ונפקין ושרו דמר

בשופר: בו נוהגין היו שהנידוי לומר צריך ואין ביבנה הקרן נשמע כבר אמרינן נמי

היד  מקורות
(כס"מ)6 א נב, .פסחים

א.7 לו, ראה 8שבועות

שהובאה  הגאונים תשובת

תתקלה  סי' מו"ק .במרדכי

ב.9 ז, נדרים עיין 10עיין

א. סח, מו"ק 11סנהדרין

א. א 12טו, טז, שם

בבה"ג  שהובאה (כגירסא

ע' ברלין ובדפוס רומי כת"י

נדרים 42713). ב. נט, ב"מ

א. א.14ה, טו, מו"ק

(והשמיט 15 א טו, מו"ק

שלנו  שבגמ' "גדולה" תיבת

קד, נידוי (הל' בה"ג כגי' –

ודק"ס). רי"ף ר"ח ד)

ה"א.16 פ"ג מו"ק ירושלמי

מ"ו. פ"ה מו"ק 17עדיות

א  א.18.טו, טז, מו"ק

ב.19 ח, נדרים



קסט  ‡ ˜¯Ù ∑ ÌÈÂ‚‰ ˙Â˜ÁÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
יג  37שיעור שיעור

ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק äøæ]א [ äãBáò úBëìä¦§£¨¨¨
íéBbä úBwçå§ª©¦

ע ׂשה, מצו ֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
פרטן : ה ּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
לת ּור  ׁשּלא (ב) זרה ; עבֹודה אחר  לפנ ֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַָָָָֹֹ(א)
לג ּדף; ׁשּלא  (ג ) העינים; ּורא ּית הּלב הרה ּור  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹאחר 
ׁשּלא  (ה) עבֹודתּה;  ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא ְֲֲֶֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
ׁשּלא  (ז) לעצמֹו; ּפסל לע ׂשֹות ׁשּלא (ו ) לּה; ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹיׁשּתחוה
צּור ֹות  לעׂשֹות ׁשּלא  (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַֹלע ׂשֹות
אחריה; אחרים  להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי ; ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹאפּלּו
ׁשּלא  (יב ) לבנ ֹותּה; ׁשּלא (יא ) הּנּדחת; עיר ל ׂשרף ְְִִִִֶֶַַַָֹֹֹ(י )
לעבד ּה; יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל ְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹלהנ ֹות
ׂשנאת ֹו; לעזב ׁשּלא (טו ) ה ּמסית; לאהב ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
זכּות; עליו  ללּמד  ׁשּלא (יז ) להּצילֹו; ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ(טז )
ׁשּלא  (יט) חֹובה; עליו מּלל ּמד יּמנע ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ(יח)
הּמתנּבא  מן ל ׁשמע ׁשּלא  (כ ) ּבׁשמּה; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלהתנ ּבא
ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר , להתנּבא ׁשּלא (כא ) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמ ּה;
לּׁשבע  ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור  ׁשּלא  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ(כב)
ׁשּלא  (כה) אֹוב ; לעׂשֹות ׁשּלא (כד ) זרה; עב ֹודה ְֲֲֵֶֶַָָָֹֹּבׁשם 

ׁשּלא  (כז ) ;ל ּמל להעביר ׁשּלא (כו ) יּדע ֹוני ; ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹלע ׂשֹות
אבן על להׁשּתחו ֹות ׁשּלא (כח) מּצבה; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלהקים 
עבֹודה  לאּבד (ל) א ׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹמׂשּכית;
ּבעבֹודה  להנ ֹות ׁשּלא (לא ) ּבׁשבילּה; הּנע ׂשה וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרה
נעבד; ּבצ ּפּוי להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹזרה
ׁשּלא  (לד) זרה; עב ֹודה  לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֹ(לג )
ׁשּלא  (לו ) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן ; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹלחן
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהג ֹותן  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלה ּדּמֹות
לחּבר  ׁשּלא  (מ) לע ֹונן ; ׁשּלא (לט ) לקסם ; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
לׁשאל  ׁשּלא  (מב ) הּמתים; אל  לדרׁש ׁשּלא (מא) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹחבר ;
לכ ּׁשף; ׁשּלא (מד ) ּבי ּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ְְְְְִִִֵֶֶַֹֹֹּבא ֹוב;
להׁשחית  ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת לה ּקיף  ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַֹֹֹ(מה)
ׁשּלא  (מח) אּׁשה ; עדי אי ׁש יע ּדה ׁשּלא  (מז ) זקן ; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּפאת 
קעקע; לכ ּתב ׁשּלא (מט ) איׁש; עדי אּׁשה ְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹֹּתעּדה
מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ(נ )

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצו ֹות ּכל  ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור 

à]ב [ ÷øt¤¤
ּגדֹולה ]ג [‡. טע ּות האדם ּבני טעּו אנ ֹוׁש ,1ּבימי ְְֱִֵֵָָָָָָ

מן עצמֹו, ואנ ֹוׁש ה ּדֹור ; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָונבערה

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."ÌÈÂ‚‰ ˙Â˜ÁÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰" .‡

à úåëìä åàø÷ð êëïåùàø ñåôãá åì א.ãåòå
åðéðôìù íéñåôãä ììåë øåæðöä ãé íäá äòâðù íéñåôãáå בùàøá

åà) "í"åëòä úå÷åçå úåìæîå íéáëåë úãåáò úåëìä" åàø÷ð øôñä
úãåáò úåëìä" æ"ò úåëìäì úøúåëáå ,úåøúåëä øàùá ïëå (íéúåëä

."íäéúå÷åçå íéáëåë
.28 äøòä 14 ãåîò 'ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

.Ì„‡‰ È· Ï˘ Ì˙ÂÚËÂ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ¯Â‡È˙ .·

"úåëìä úåëìä" øôñ àåä ãéä øôñ :ïéáäì êéøö גäëìäì òâåð äîå
æ"ò éãáåò ìù äãéøéäå úåòèä úåìùìúùä ìò øåàéúä úåëéøà ìë

àøùé 'ä øçá øùà ïîæì ãòå êìéàå ùåðà úåîéîïøéúëäå äìçðì ì
.'åë úåöîá

àáå æ"ò úåëìäì úéììë äîã÷ä àåä ïåùàøä ÷øôä :äæá øåàéáäå
éøåñéàá òâåð úåììëáù óàù äøæ äãåáò àèç úåäî åðòîùäì
áìä øåäøäå íãàä úáùçîì òâåð åø÷éòå åðëåú ,ìòåôá äùòî

à íä ,ìâìâ åà ,êàìî ,àøáðù åúáùçîáå åáìá úåìòì ìåëéùä÷åì
øåñéà àåä äæ íâù ,äîöò éðôá úåàéöî íéðô ìë ìò åà åøñøñ åà

ïéðòáå . ." :'á ÷øô ùéøá áúåëù åîë ùøåôîøîåìë 'åë øîàå äåö äæ
à ãåáòì áìä øåäøäá åòèú àìùïéáå íëðéá øåñøñ úåéäì åì

ïúåàá úåø÷ì àìù ä"á÷ä åðåö"ù êéùîî æ"çàìù úåëìäáå "àøåáä
àä ïéååàìä ìëå . . äéøáãî øáãá àìå äá øäøäð àìå ììë íéøôñäåì

"'åë äøæ äãåáò øçà äðôé àìù àåäå ïä ãçà ïéðòá ד

àì æ"ò øåñéàáù äùòå ú"ì úåöî éòáãë íéé÷ì éãëáù ïáåî äæîå
à ,æ"òá íéøåñàä íéùòîä éèøô òãéì ÷éôñîøîùäì êéøöù àì

ìëù åúáùçîá òåá÷ì íãàä ìòù åðééä éòáãë äéäú äáùçîäù
ãåáòì íå÷î ïéà àìéîîå íîöòì úåàéöî íðéà íìåòáù íéàåøáä

.äéäéù àøáð äæéà ãáëì åà
åúøéæâå 'ä éååéö ììâá ÷ø úëøôåî äðéà æ"ò ø÷éòù åðòéîùäì àáå

àøåôéñä àéáä ïëìå ìëùä êôéäå úåàéöîäå úîàä êôéä åäæù àì
úåððåáúääå ìëùä ,àáøãà éë "åìëùá âéùä"ù íäøáà úåãåà

à íù ùéù" "úîàä êøã" äìâîå úçøëî ,àôåâ äàéøáá äøùéää÷ì
."'åë ìëä àøá àåäå ìâìâä âéäðî àåäå ãçà

àäîåà" á÷òé éðá åùòðù éøçàìù åéøáã êùîä ì"ö æ"ôòù àì
"'åë ïúåîë æ"ò ãåáòìå ïäéùòî ãåîìì åøæçå" "'ä úà úòãåé àéäù
éë ì"ðä êôéä àåäù "ø÷òð íäøáà ìúùù ø÷éòä äéä è÷ èòîëå"
ãåîìì åøæç" úàæ ìëá 'ä úòãåé àéäù äîåà á÷òé éðá åéäù óà

."ïúåîë æ"ò ãåáòìå ïäéùòî
çøëåîå ìëùá âùåîä ïéðò àåä æ"ò úìéìùù ô"òà :àåä øåàéáäå
ìò ïéðáä ãñéìå êåîñì ïéàù òãéì íãà áééç ,ì"ðë äàéøáä òáè ãöî

àøùé íâù åðéàøù åîë ãáìá åæ äâùääîåà" ìù áöîá åéä øáëù óà ì
àøùéì íéîéä åëøàùë" úàæ ìëá "'ä úà úòãåé àéäù. . íéøöîá ì

å÷÷æð æ"ò àèç ìåìùì éãëå "åéúåéòúå íìåòä úåòèì á÷òé éðá ïéøæåç
"'åë åúãåáò êøã íòéãåäå úåöîá ïøéúëä . . åðúåà 'ä úáäàî"ù êëì

.íìëù úâùä ãöî ÷ø àìå 'ä éååéö ãöî äéä íåé÷äù åðééä
ìù äúåàéöî úìéìùù éî åìéôàù äëìäì íâ òâåð äæ ïéðòù ì"éå
.'ä éååéö ãöî äåöîä íéé÷ì êéøö åìëù ãöî úçøëåîå úâùåî æ"ò

.294 ãåîò à"ç à"ðùú ù"äñ 15 'ò ë"ç .184 ãåîò ç"éç úåçéù éèå÷ì

˘Â‡Â 'ÂÎ . . ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÚË Ì„‡‰ È· ÂÚË ˘Â‡ ÈÓÈ·" .‚
."'ÂÎ ÌÈÚÂË‰ ÔÓ ÂÓˆÚ

úéùàøá úùøôá åøå÷î ה."'åâå ìçåä æà ùåðà åîù úà àø÷éå"
äøåúä úøôñî òåãîå æ"òä äìéçúä éúî î"÷ôð éàîì ïéáäì êéøöå
"áåúëä øáéã àì äàîè äîäá úåðâá" àìäå ùåðà éîéá äæ äéäù ו.

àåðéà ¯ "íãà" ¯ äìòð áöîá àöîð éãåäé øùàëù åðòîùäì ,àì
ù.æ"ò ïéðòá úåòèì àåáé àì èåùôä åìëù ãöî óàå äøæ äãåáòì êéé

היד  מקורות
‡ ˜¯Ù1,ד בראשית

ובכמה  שם. תיב"ע כו.

בתורה  (הובאו מדרשים

שם) .שלמה

הפרדס  מקורות
.àè"ñø àèùå÷.
.áíåìéöå ,àðìéåå ,àùøàåå

íäî..âäîã÷äá åðåùì
.ã"éä øôñì.ãí"áîøáå

äãåîä ìë :å"ä á"ô íù
àìù ô"òà úîà àåäù æ"òá
óãâîå óøçî äæ éøä äãáò

."'åë.äé"ùøôáå .åë ,ã
.(ãåòå).å.à ,âë÷ á"á

משנה קסח  כסף

.'ÂÎÂ ÂÈÙ· Â‰Â„È˘ ÈÓ ‚È(ע''ב ז' (דף דנדרים א' פרק אילא דר' מימרא
מגלחין: באלו הרי''ף ÂÎÂ'.כתבה ÌÂÏÎ ‰¯Ù‰Ï ÈÂ„È ÔÈ· ÔÈ‡Â.שם˘''ÓÂ
·ËÂÓÏ ‰„ÂÓ‰ ¯ÂÊÁÈ˘Î:הוא ÂÎÂ'.פשוט ÔÈ„ ˙È· Â‡¯ Ì‡Â פשוט זה 

לתורה: סייג לעשות רשאין Â„Â·ÎÏשב''ד ˙Â„Ï ÌÎÁÏ ˙Â˘¯ ˘È˘ Ù''Ú‡
ÌÈÏÁÂÓ˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ 'ÂÎÂ

.'ÂÎÂ Û¯ÁÓÏ מגילה) העיר בני בפ'
על  אדם קללת עלתה לא מימי כ''ח)
הוה  כי חסידא זוטרא דמר הא כי מטתי
לכל  ומחיל שרי הוה לפורייה סליק

ליה: ‚„ÌÈÏÂדמצער ÌÈÓÎÁÂ ˘''ÓÂ
.'ÂÎÂ ריב''ל מגלחין אלו פ' בירושלמי

ולא  זמנין תלתא נש בר חד בתר שלח
נש  בר חרמי דלא אילולי א''ל שלח אתא
גברא  לההוא מחרם הוינא יומאי מן
מהם: אחד וזה מנדים דברים כ''ד שעל

.'ÂÎÂ Â‰ÊÈ·˘Î ‡''„· ˘''ÓÂ לפי
שצריך  משמע בסמוך שכתבתי שממה
ליה  מפייסי דלא גב על אף למחול
היכא  דכל אמרינן כ''ג) כ''ב (דף וביומא
נוקם  שאינו חכם תלמיד כל פייסיה דלא
תירץ  הוא חכם תלמיד לאו כנחש ונוטר
משום  בפרהסיא. הא בצנעה דהא רבינו

התורה: בשם Î˙·כבוד הריב''ש
קמא  בפרק שאמרו פי על אף הראב''ד
על  שמחל הרב ל''ב) (דף דקידושין
ביה  דלית מידי היינו מחול כבודו כבודו
חייב  שאדם הדברים שבאותם אלא בזיון
כגון  תורתו מחמת כבוד בו לנהוג
בזיונו  על אבל בזה וכיוצא מפניו לעמוד
לו  אסור אדרבא למחול יכול אינו
ודמי  בכך מתבזית שהתורה למחול
על  שמחל האב התם דאמרינן למאי
שיהא  למימר דליכא מחול כבודו כבודו
דברי  לו שיאמר לבן למחול יכול האב
בפרק  דאמרינן והיינו וגדופין חרופין
שיהא  צריך חכם שהתלמיד דיומא שני

עכ''ל: כנחש, ונוטר נוקם

Ê ˜¯Ù ∑ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ׁשאינן עׂשרה  אפ ּלּו ל ֹו מּתירין  מצא, לא  ֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה ;
מּתירין עׂשרה , ּבמקֹומֹו מצא לא לקר ֹות. ְְְֲִִִִִַָָָָֹי ֹודעין

ׁשלׁשה. אפּלּו איןÈ‚.לֹו ּבפניו, ׁשּנּדּוהּו מי  ְְֲִִִֵֶָָָֹ
לֹו מּתיריןמּתירין ּבפניו , ׁשּלא נ ּדּוהּו ּבפניו ; א ּלא ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבפניו ׁשּלא ּבין  ּבפניו ּבין נּדּוי[a].28לֹו ּבין 29ואין  ְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּומּתירין מנּדין  אּלא ּכלּום, אחד,להפרה  ּברגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

להּניח  ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ר ׁשעֹו ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ּבנ ּדּויֹו .30זה ְְְִִִִִִֶַַָָ

לכ ּתחּלה  לזה  להחרים  ּדין  ּבית ראּו אם ,31וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
מי א ֹו עּמֹו וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ְְְִִִִִֵֶֶַּולהחרים
ליּסרֹו, ּכדי  מחרימין  - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשּיעמד
יפרצ ּוה  ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּוכדי

.32החּטאים  ִַַָ
אינֹו לכבֹודֹו, לנ ּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאף
זה, ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשבח
יׁשית  ולא הארץ, ע ּמי  מּדברי  אזניו מעלים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא 
"ּגם  ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - להן ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹלּבֹו

"ל ּב ּתּתן אל  ידּבר ּו, א ׁשר הּדברים .33לכל  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשֹומעין - הרא ׁשֹונים  חסידים ּדר היה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָוכן 

מׁשיבין ואינן  ׁשּמֹוחלין34חרּפתן , אּלא ע ֹוד , ולא ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹ
לֹו וסֹולחין ּגד ֹולים 35למחרף וחכמים היּו36. ְְְְֲִִִֵַַָָָ

אדם  נ ּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין  הּנאין , ּבמעׂשיהן ּתלמידי37מׁשּתּבחין ׁשל  ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימ ּוהּו ולא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּה.  ליל ׁשראּוי  ֲִֵֵֶָָָחכמים ,

אס ּור  ּבפרהסיא, אדם חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר . חרפּוהּו א ֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּמה
ּתֹורה  ּבזי ֹון ׁשּזה נענ ׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל ּכנחׁש38ל ֹו הרּבה ונֹוטר נ ֹוקם אּלא מּמּנּו39; ׁשּיבּקׁש עד  , ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לֹו. ויסלח ְְְִִַָמחילה,
ּדס  רחמנא  ּיעןּברי ְְְֲִַַַָָ

משנה  לחם

ÂÎÂ'.יג ¯˙Ò· Â‰ÂÙ¯Á Â‡ Â‰ÂÊÈ·˘Î רבינו ·„''‡ זה הוציא מאין ידעתי ולא
על  שמחל מפני שאול נענש מה מפני כ''ג) (דף דיומא בפ''ב דאיתא הא משום אי
מחול. כבודו אין כבודו על שמחל ומלך מלך דהוא התם שאני דילמא וכו' כבודו
דס''ל  משמע וכו' יוחנן ר' ואמר וכתב ליה נפקא דמהכא כתב יוסף בית והרב
שם  שאמרו וכו' ת''ח כל יוחנן ר' דאמר
מה  דמפני לומר והכונה למעלה דרך הוא
ר' ואמר וכו' שמחל מפני שאול נענש
א''כ  וכו' נוקם שאינו ת''ח שכל יוחנן
נענש. הכי ומשום ומחל ת''ח היה שאול
כן  משמע לא הגמרא דברי מפשט אבל
וכו' שמעון ר' משום יוחנן ר' ואמר אלא
למעלה  דרך ואינו אחריתי מילתא הוא
אחרת  מימרא מיניה דלעיל ההיא ומשום
להא  הביא ג''כ ר''ש בשם יוחנן מרבי
מפני  שאול טעם אבל וכו' דאמר דקאמר

מלך: ÂÎÂ'.שהיה Â‰Ê·˘Î כבר ·„''‡
הרמב''ם  הוציא מאין ז''ל מוהרי''ק כתב
בגמרא  כשהקשו א''כ וא''ת זה. ז''ל
דהתם  משני לא אמאי דרבא מההיא
הכי  דבלאו וי''ל בפרהסיא והכא בצנעא
וכו' התורה בזיון שזה מפני שפיר משני
חכם  בתלמיד דוקא דהיינו ודאי משמע
העם  (עמי) בשאר אבל יוחנן ר' וכדאמר
מההיא  בגמרא הקשו מאי א''כ וא''ת לא
ההיא  דלמא עולבים ואינם דנעלבים
שהוא  שאני חכם תלמיד אבל העם בשאר
ליה  דמשמע תימא וכי התורה בזיון
וכדמייתי  מיירי ובכלהו מתניא דסתם
מיירי  בכל דקרא כו' דואוהביו מקרא
ודאי  וכו' ליה דנקיט בדמשני קשה מ''מ
אפשר  היכי וא''כ דוקא בת''ח אלא דאינו
דקרא  לי ונראה מתניא דמסתמא לומר
נעלב  להיות טוב הוא ולעולם איירי בכל
לעם  ת''ח בין הפרש יש אבל עולב ואינו
הארץ  ועם וכו' ליה נקיט דת''ח הארץ

˙Â¯‰לא: „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ Â‰Ï Â˜ÈÏÒ
„''Ò·

למלך  משנה
ÌÏÂÚÓ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ‡‰ Ì‰È˘ÚÓ· ÌÈÁ·˙˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁÂ ‚È

.'ÂÎ Ì„‡ Â„ ‡Ï וכיון וז"ל וכתב רבינו דברי הביא ס"א סימן הריב"ש הנה
שלא  לו הוא שבח אבל לכבודו לנדות מחוייב החכם ואפילו התלמיד שאין

בזה  חולק שהוא שנראה ז"ל הראב"ד בשם ר"כ בסימן במ"ש ועיין לנדות.
ודו"ק:

‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ Â‰Ï Â˜ÈÏÒ

מיימוניות  הגהות
[a] כתוב וכן יום שלשים עד מתירין אין לאפקירותא אבל לממון מסקינן הכי

חכמים  תלמידי שמבזה דלאפקירותא שמחה רבינו כתב וכן המצות בספר
ואימני  מתנא בר טוביא ברב דאיתפקר טבחא בההוא התם כדאשכחן יום שלשים
ונזיפה  שלהם כנזיפה שלנו נידוי חסדא רב דאמר ואע"ג וכו' לשמתיה ורבנן אביי

ליה  דנקיט בעלמא מילתא ליה עבד אלא ביזהו כשלא היינו יומי שבעא דידהו
לכן  קודם החכם לו מחל אם ואפילו ימים שבעת ככה על ונידהו בדעתיה חכם
גבי  התם כדמשמע יום שלשים עד דאפקירותא נידוי לו מתירין אין לו ונתפייס

ע"כ: עובדא, ההוא

עוז  מגדל
.·ËÂÓÏ „Ú ÌÂÏÁ· Â‰Â„È˘ ÈÓ:(ע"ב ז (דף דנדרים פ"ק

.ÌÈ‡ËÂÁ‰ „Ú „"· Â‡¯ Ì‡:(י"ז (דף מגלחין אלו פ'

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ·˘ ÂÏ ÁÏÒÈÂ „Ú 'ÂÎ ÌÎÁÏ ˙Â˘¯ ˘È˘ Ù"Ú‡:ב"מ פרק הוא הכל

.‰ÏÈÁÓ ÂÓÓ ˘˜·È˘ ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ:(פ"ז (דף דיומא בתרא פ' הוא

היד  מקורות
ב.28 ז, .שם 29נדרים

א.30 טז, מו"ק 31מו"ק

וכו' דמחרמינן ומנלן א: טז,

דאכיל 32(עבוה"מ). שם:

וכו'. וקאי בהדי' ושתי

כא 33 ז, ראה 34.קהלת

שוח"ט  מדרש א. כג, יומא

א  פו, יא. כח,35.טז, מגילה

פ"ג 36.א  מו"ק ירושלמי

פ"ג 37ה"א. מו"ק ירושלמי

מהר"ם  שו"ת (כגי' ה"א

תכד): סי' ח"ב מרוטנבורג

איניש  שמתי דלא לי תיתי

כב,38.מיומי  יומא עיין

א  כח, מגילה ואילך. סע"ב

על  הר"ן ע"פ – (כס"מ

– תתקלט). סי' ר"ה הרי"ף

א  כג, יומא אחר: באופן

בספר  הרמב"ם בן ר"א (כגי'

הא  יג): שאלה ניסים מעשה

במילי  הא דאורייתא במילי

על  פערלא (רי"ף דעלמא

שבת  וראה נג). ל"ת הרס"ג

ואילך. סע"ב כג,39ל, יומא

א.


