
 

 

  

  

  

  ימון בעל הדין והאיומים עליוז

 3.ופלניאַאתְּ  2.לקמי גברא רבה 1.)לבעל דין( דמשדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינא )ינןאמר( ז א')”(ט

  4.זימנא בתר זימנאו .קבעינן זימנאו

 ,ח ואמר לבית דין)שהעיז פניו בשליח בית דין וחירף כנגד בית דין, ובא השלי( ואי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר

  .(לא הוי רכיל) לא מיתחזי כלישנא בישא

(שצריך לנדותו " דהכי סברא דגברא רבה" .)בלשון שמתא שיש מיתה בו לושמנדין למאן דלא אתי לדינא אפי( ומשמתינן

   וקאי בארבע אמות דידיה. ,דאכיל ושתי בהדיה) צורך, מחרימים גם ישואם ( .ומחרמינן .שמו של החכם שנידהו)ב

 ומשבעינן ,ותלשינן שיער, (מכים) ומחינן ,ולייטינן, (מתקוטטים) ונצינן .ומפקרינן נכסיה .ופרטינן חטאיה בציבורא

שרודפין מפרש לקמיה ( ועבדינן הרדפה ,(קושרין על העמוד להלקות) ואסרינן ,(ידיו ורגליו) וכפתינן .(מכריחים להישבע)

  .אחריו בכמה נדויין)

 ,(מיד, כיון דלא ציית לדינא) מנדין לאלתר: הודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרבאמר רב ימאי הרדפה? 

   .שיםיומחרימין לאחר ש שלושים.לאחר  (מנדים בשנית) ושונין

ממון ולא  שגזל( לממונא י מילינה .מתרין ביה שני וחמישי ושני ,הכי אמר רב חסדא :רב הונא בר חיננא מר ליהא

  .לאלתר ,)שהעיז פניו לחרף תלמיד חכםחוצפא, ( אבל לאפקירותא .)ןרצה לשלם ע"פ בית די

ההוא טבחא דאיתפקר ברב טובי בר מתנה, אימנו עליה אביי ורבא ושמתוהו. לסוף אזל פייסיה לבעל דיניה. 

 קא בעו רבנן למיעל ,לא חל שמתא עליה תלתין יומין, לא לישרי ליה ,אמר אביי: היכי ליעביד? לישרי ליה

  ! לביתו, שצריכין לו)(לבוא 

  לרב אידי בר אבין: מידי שמיע לך בהא?  (אביי) אמר ליה

בשופר נידוהו ובשופר התירוהו, ואין ( אמר ליה: הכי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל: טוט אסר, וטוט שרי

  . )צריך ל' יום

  ומין.עד דחיילא שמתא עליה תלתין י ,אבל לאפקירותא .אמר ליה: הני מילי לממונא

  ...יוםשלושים אין נידוי פחות מ :תנו רבנן

                                                
  שהזמינו בעל דינו בעדים. ריטב"א וכל היכא דלא שלחו ליה שליחא, אי לא אתי, לא חשיבא אפקרותא ולא ציית דינא, ואף על פי  . 1
  ה פלניא.הגירסה: לקמיה גברא רב (סי' ה)מודיעים לו שהוא מוזמן להיות נידון לפני אדם גדול. ברא"ש   . 2
  להלן. ור' .א מזומן לדין עם פלוניוהשצריך שיאמר לבעל דין ש   .3
ור' עוד בדין זה פירוש, כי אע"פ שלא בא לזמן הראשון, אין לב"ד לכעוס עליו כדי לקנסו, כי אולי לא היה לו פנאי ואנוס הוא.   . 4

אמר רב חסדא קובעין זמן שני וחמישי ושני זימנא וזימנא בתר זימנא ולמחר כתבינן. ופירש התם, ג א', דאמרינן "קיק "ב במסכת

ועד  ,ליום שני )ישיתפעם של( ואם לא יבא מזמנין אותו ,ואם לא יבא מזמנין אותו ליום חמישי ,קובעין זמן ליום שני בשבת ,רש"י

   ש."עיי .)מ יא,א"חו(ע "סק השופ וכן .אושכל היום ממתינין שמא יב ,פתיחא למחר לא כתבינן שטר

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

א'.: "םהרמב": כתב נידוי שמתא וחרם ְמתָּ ׁשַ לֹוִני ּבְ ּדּוי? אֹוְמִרין 'ּפְ לֹוִני ָמֳחָרם'. ְו'ָארּור'  -. ְוַהֵחֶרם .ְוֵכיַצד הּוא ַהּנִ  - אֹוְמִרין 'ּפְ

בּוָעה, ּבֹו ִנּדּוי. שנידוי לחוד אין בו קללה, אלא אומר בנידוי יהא.  דראב"ודעת  מע דנידוי היינו שמתא.מש "ּבֹו ָאָלה, ּבֹו ׁשְ

ויש בו  ,ויש בו קללה ,כי יש בו נידויוחרם חמור משניהם,  .(שם מיתה, כמבואר להלן, י"ז א')ושמתא חמור ממנו, והוא קללה 

מתא משמשת בגמרא פעמים לנדוי פעמים שכתבו, ד ורמב"ן ומאירי 5.חוץ מכדי חייו בלבד ,איסור הנאה מבני אדם

  6.לחרם

באופן ( ולא שיאמר לו השליח, א"בהריט תבכושצריך להודיע לנתבע מי הוא התובע.  הראשונים פירשו :ופלניאאת 

גם שיתן אל לבו מה ויפייסנו ו ,ויזכר אם יש לעשות לו כלום ,כדי שידע מי תובעו בדין ,והטעם .היה מזומן לדין )סתמי

  7.סתם דבריו ע"השוו. יןשישיב לו בד

וסף נימוקי יוכן דעת  8.מותרים עמובני ביתו אשתו ובניו ש, ראב"ד בשם רא"ש: כתב אשתו ובני ביתו של מנודה

א "הרשבן שאסורה בו. ו"אשתו, דעת הרולגבי  9.דמנודה אפילו בני ביתו נוהגין בו נדוי, רשב"א ור"ןודעת  .הדשן תרומתו

   11.כרא"שפסק  והרמ"א ,כרשב"אפסק  השו"עו 10כתב שאפשר דאשתו שאני, דכגופו.

מנודה סתם אין אוכלין ושותין עמו ואין , שראב"דבשם  רא"שכתב : דאכיל ושתי בהדיה, וקאי בארבע אמות דידיה

וכן פסק  14.דחה דבריהם והמאירי 13.עכבות בעמידה בד' אמותיובהת שיש מקילים המאיריוכתב  12.יושבין בד' אמותיו

  אף  ,וכן אין אוכלין ושותין עמו .לוכויאינו חייב להתרחק ממנו דרך ה כל מקוםמ, שהמאיריהוסיף ו. להחמיר הרמ"א

                                                
ששים  ואין מחרימין אלא על מי שנתקשה לב"ד פעם ושתיים, כדאמר לעיל מנדין לאלתר ושונין לאחר ל' יום ומחרימין לאחר  . 5

יום. ואם רצו בית דין להחמיר עליו יותר מזה לפי שראו בו קושי האיסור והעבירה, מחרימין גם האוכל והשותה עמו והיושב 

  בארבע אמותיו. ראב"ד.
 (הל' תלמוד תורה. ובב"י הרבה להוכיח כדברי רמב"ם. מקורות: רמב"ם (יו"ד שלד)ולעניין הלכה, דברי רמב"ם וראב"ד הובאו בטור   . 6

  .(ט"ז א', ד"ה דברים אלו). מאירי (משפט החרם, בסופו, ד"ה ועוד אמרו). רמב"ן (סי' ח). רא"ש (הו"ד ברא"ש). ראב"ד ז,ב)
שהדין עם 'באר שבע' פסק בספר . רוצה לגלות לו אופן תביעתוואינו  ם שתובע חברו לדין,באד האחרונים,נחלקו ו מ יא,א."חו  . 7

ת "שו ר'לדין. וו מחויב לבוא עמו אופן תביעתו, אינ תבענאינו רוצה לגלות למן שליו, ודעתו שכל זחלק ע )ק א"ס(ך "הש. והתובע

  . )ה את ופלניא"ז א', ד"חי' ט(א "ן וריטב"רש, "ראתוספות ה :מקורות .)מ ב,ו"חו('אגרות משה' 
שהיה משמשו וחולץ תפיליו. ועוד מדבעיא לן במנודה מהו בתשמיש המטה, אלמא  ס"ח א') (סנהדריןממעשה דהורקנוס בנו   . 8

מחיותיה  (ל"ט א'), שכן דעת המנדין שלא למנוע ממנו תשמיש בני ביתו, כדאמר בנדרים אשתו מותרת לישב בד' אמותיו. והטעם

  להיות בלא שימוש בני ביתו. לא אדריה, ואינו יכול
דמר זוטרא חסידא כי מחייב בר בי רב שמתא, משמית נפשיה ברישא והדר משמת בר בי רב, וכי עייל  (ז' ב')מדאמר בנדרים   . 9

  והדר שרי ליה. (כדי שלא יצטרכו בני ביתו להתרחק ממנו. ר"ן)נפשיה לביתיה, שרי ל
דאפילו אם תימצי לומר דאשתו , )מדאיבעיא לן מנודה מהו בתשמיש המטה שהוכיח(ד "איית הראבן כתב שאפשר לדחות ר"הר  . 10

 אבלו, העלה אפשרות זכן גם  א"בוהרש .דה לעיר אחרת שאינו מנודה לעירועיא במנוחייבת לנהוג בו נדוי, משכחת לה לההיא ב

  ר קרובים. א בין דין אשתו לשא"בלק הרשנראה שחיתשובה בכן . ו, דכגופו דמישאניפשר דאשתו דא תבכ
. מקורות: )אסורה לותו שם אן נראה שג"ב שכן בר"וצ ן,"א ור"בכרש מחברדסברת הכתב  ק ו,", סא"הגרבביאור ( יו"ד שלד,ב  . 11

. (נדרים ז' ב', ד"ה וכי עאיל; שו"ת ח"ד, סי' רטז). רשב"א (נדרים, ז' ב', ד"ה וכי עייל). ר"ן סי' ח)(. רא"ש (הו"ד בראשונים)ראב"ד 

  .(סי' רעו) ד"תה. )ה וכי עייל"ף, ד"; נדרים א ב ברי(מו"ק ח ב ברי"ף, ד"ה לא אתונמוקי יוסף 
  שבירכוהו וישב לו רבי עקיבא ברחוק ד' אמות. רא"ש.  (בבא מציעא, נ"ט ב')מעובדא דרבי אליעזר   . 12
ֶביהָ אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה' אֹרּו ָארֹור " (שופטים ה,כג)שנלמד מדכתיב   . 13 י לֹא ָבאּו ְלֶעְזַר  יֹׁשְ ּבֹוִריּכִ ּגִ   ".םת ה' ְלֶעְזַרת ה' ּבַ
  .דיתיבבארבע אמות דיליה ולא אמר  דקאידמצינו לשון ישיבה שהוא לשון עכבה. ואף לשון הגמרא מעיד כן, שאמר   . 14

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  15.אמות ד'ברחוק 

עד  ,ן מנודה ומוחרםאין עליו די ,האוכל עמו והיושב עמו, שראב"דבשם  רא"ש: כתב דין האוכל ויושב עם המנודה

  16.השו"עוכן פסק . שראו בו קושי האיסור והעבירהאחר ל ,שיחרימו או ינדו בפירוש

 (מנדים בשנית)פירש שרב חסדא חולק על רב יהודה, וסובר שמנדים בשני ושונין  רש"י: ימתרין ביה שני וחמישי ושנ

, שרב ונמוקי יוסף, (פירוש ב)תוספות  רמב"ם, רי"ף, ודעת. (בין כל נידוי)בחמישי, ומחרימין בשני. ואין צריך שלושים יום 

. וכן פסק תהליך הנידוי של רב יהודה) עושים (ולאחר מכן אלא מתרין בו בתחילה ב' וה' וב' ,לא מנדין לאלתרחסדא מוסיף, ש

  17.השו"ע

 א שנאול בממונא א שנאל ,טוט אסר וטוט שריפסק כדברי שמואל, ד הרי"ף :האם אפשר להתיר נידוי לאלתר

סמ"ג, רבינו ודעת  .ראב"ד, רא"ש, ומרדכי רמב"ם,וכן פסקו  .כי מפייס ליה בעל דיניה שרינן ליה לאלתר 18,באפקרותא

פסק  שו"עוה 19.מתוספותוכן משמע  יום.לאפקירותא, שלושים , שהלכה כאביי, דת, וריטב"אשמחה, הגהות מיימוניו

  20.כרי"ף

דאי  הרמב"םודעת  21לו, שכבר קיבל דינו. מתיריןד ראב"דדעת  :בעל דינו את שלא פייסלאחר שלושים יום כ מנודהדין 

ובהמשך, לעניין ביזוי  23יש מי שחולק בזה., וכתב שאב"דכר סתם והשו"ע 22לא פייסיה, אין מתירין לו אחר שלושים יום.

  24.כרמב"םסתם  חכם,

                                                
לו אלו תפסי אפי אמות 'וד .לכל צד ' אמותשהוא באמצען וד ,דהיינו .הן ח' אמות ,וד' אמות אלו, )ק ז"ס(ך "וכתב השיו"ד שלד,ב.   . 15

  .(ט"ז א', ד"ה סתם). מאירי (סי' ח)מקורות: רא"ש . אבל לא בבית אחר ,טא או בשדה הפקראו בסמ ות הרביםברש
  .(סי' ח)יו"ד שלד,ה; שלד,ט. מקורות: רא"ש   . 16
  .)תריןה מ"ד(. תוספות (הל' סנהדרין כה,יא). רמב"ם )ןנה מתרי", דף"רי(ח ב ב י"קימוונ יו"ד שלד,א. מקורות: רי"ף  . 17
דשמתיה לההיא איתתא דשמעה דאפקה הזכרת השם (פ"ק דנדרים, ז' ב') הונא  וממעשיה דרב )(י"ז א'ממעשה דר"ש בן לקיש   . 18

  .(ומסיק שם בגמרא, אין בין נידוי להפרה ולא כלום)מפומה, ושרי לה לאלתר 
, (דמסיק לאפקירותא עד דחייל תלתין יומין), לגמרא כאן (אין בין נידוי להפרה ולא כלום)תוספות התקשו בסתירה שבין מסכת נדרים   . 19

ותירצו דבנדרים נמי כיון שהנידוי אינו אלא לכפרה בעלמא וחיישינן עליו שלא ירגיל עוד להזכיר שם שמים לבטלה, אין זה נידוי 

  חשוב כאפקירותא לשאר עבירות לחול עליו נידוי שעה אחת. משמע מדבריהם שסוברים כאביי. וכן הבין הר"ן בפשטות מדבריהם.
. )י"מ(הו"ד בהג ג"וסמ . רבינו שמחה(אות ב) מ"יהג. (הל' תלמוד תורה ז,יג). רמב"ם (ח ב בדפיו)ף יו"ד שלד,יג. מקורות: רי"  . 20

  . (סי' ו). רא"ש (הו"ד ברא"ש סי' ז)ראב"ד  .(ט"ז א', ד"ה ת"ר אין). ריטב"א (סי' תתקלה). מרדכי (נדרים ז' ב', ד"ה אין בין)תוספות 
מבואר בברייתא, אין נידוי פחות משלושים יום. ולדעת הפוסקים לעיל כאביי, מיירי לאפקירותא. אבל לדברי הרי"ף, הקשה   . 21

הראב"ד במה מדובר? אי פייסיה לבעל דיניה, אם כן לאלתר שרינן ליה! אי לא פייסיה, לבתר שלשים יום אמאי שרינן ליה?! 

, ואפילו הכי, אי נמי, דלא פייסיהם אותו לשלושים יום. ואכן אם חזר בו, מתירין מיד. ותירץ, שהברייתא מלמדת שלכתחילה מנדי

. כמו מי שחייב מלקות, כיון שלקה ארבעים, בין חזר בין לא חזר, אין מלקין אותו אחר שלושים יום מתירים לו, שכבר קיבל דינו

אם זלזל בנדויו ולא חש לבקש שיתירו לו, מניחין אותו  . אבלדמכל מקום דוקא כשבא לבית דין וביקש שיתירו לויותר. וכתב, 

  ולכשימות סוקלין את ארונו. ,שימותבנידוי עד 
א לשונו הז  . 22 ה ֶאת ַהֲחָכִמים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ַבּזֶ ַהּמְ י ׁשֶ ב -: "ַאף ַעל ּפִ ְדָבִרים, ַחּיָ הּו, ֲאִפּלּו ּבִ ּזָ ּבִ אּו ֵעִדים ׁשֶ ין אֹותֹו  ִאם ּבָ ִנּדּוי. ּוְמַנּדִ

ה ֶאת ֶהָחכָ  ַבּזֶ ָכל ָמקֹום, ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ֶלָחָכם. ְוַהּמְ ים, ְוקֹוְנִסין אֹותֹו ִליְטָרא ָזָהב ּבְ ַרּבִ ין ּבָ ית ּדִ ְדָבִרים, ֲאִפּלּו ְלַאַחר מֹותֹו ּבֵ ין  -ם ּבִ ְמַנּדִ

ׁשֶ  יִרין אֹותֹו ּכְ ין, ְוֵהן ַמתִּ ית ּדִ ְתׁשּוָבה. ֲאָבל ִאם ָהָיה ֶהָחָכם ַחי אֹותֹו ּבֵ ֲחזֹר ּבִ ִבילֹו". -ּיַ ׁשְ ּדּוהּו ּבִ ּנִ ה ֶזה ׁשֶ ַרּצֶ ּיְ יִרין אֹותֹו ַעד ׁשֶ   ֵאין ַמתִּ
  .(הל' תלמוד תורה ו,יב)סי' ז). רמב"ם (. רא"ש (הו"ד ברא"ש)מקורות: ראב"ד . ש"ך, ס"ק כו)' ר(יו"ד שלד,יג. ולכאורה כוונתו לרמב"ם   . 23
(סעי' סברא הראשונה, כיון שסתם לקמן  (סעי' יג)כתב: "וצריך עיון קצת למה הביא כאן  (שלד,יג, ס"ק כו)יו"ד שלד,מז. והש"ך   . 24

  כדברי הרמב"ם! ואפשר דסבירא ליה דחכם שאני." מז)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שולחן ערוך

נים, סימןהלכות  (חו"מ,   יא) דיי

יַצד ַמְזִמיִני  א.  א, ַמְזִמיִנים אֹותוֹ ּכֵ ן ְלִדין. לֹא ּבָ בֹא ַלּיֹום ַהְמֻזּמָ ּיָ לּוָחם, ׁשֶ ין ׁשְ ית ּדִ ין ְלִדין, ׁשֹוְלִחים לֹו ּבֵ ַעל ּדִ ִנית. ם ּבַ ַעם ׁשֵ  ּפַ

ין אוֹ  א, ְמַנּדִ ל ַהּיֹום. לֹא ּבָ יִנים לֹו ּכָ א, ַמְמתִּ ית. לֹא ּבָ ִליׁשִ ַעם ׁשְ א, ַמְזִמיִנים אֹותֹו ּפַ ין .. ֹו.תֹו ְלָמֳחָרתלֹא ּבָ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ְ ְוַהׁשּ

ִתין  ּמְ ין, ּוְמׁשַ ן, אֹו לֹא ָרָצה ָלבֹא ַלּדִ ּיָ ּדּוי אֹו ַהחֵ ֶנֱאָמן לֹוַמר: ִהְקַלִני, אֹו ִהְקָלה ַהּדַ ירּוׁש, ַהּנִ ם ִמיָתה)(ּפֵ יו. ֲאָבל  ֶרם, ׁשָ אֹותֹו ַעל ּפִ

י ִליַח ּבֵ ְמַנע ָלבֹא. ְוֵאין ׁשְ ּנִ ַנִים ְוָיִעידּו ׁשֶ בֹואּו ׁשְ ּיָ א, ַעד ׁשֶ ְמתָּ ל ׁשַ ִתיָחא ׁשֶ ֲאִמיַרת דְּ ֵאין ּכֹוְתִבין ָעָליו ּפְ ב ּבַ ין ַחּיָ ָבִרים ת ּדִ

ּום ָלׁשֹון ָהָרע   ... ִמׁשּ
נים, (חו"מ   ח) , סימןהלכות דיי

ת ַמְרדוּ   ה.  ין ְלַהּכֹותֹו ַמּכַ ין ָאסּור ִלְנהֹג ַקּלּות רֹאׁש; ְוַהְמַצֲערֹו, ֵיׁש ְרׁשּות ְלֵבית ּדִ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ׁשְ ַנִים ַאף ּבִ ׁשְ ִליַח ֶנֱאָמן ּכִ ָ ת. ְוַהׁשּ

ֵדי ְלַנּדֹותֹו.  הּו, ּכְ ּזָ ּבִ ין ָיכֹול הגה:ְלָהִעיד ׁשֶ ית ּדִ ִליַח ּבֵ ְ ַסְנֶהְדִרין  ְוַהׁשּ ֶרק כ''ה ּדְ ּום ָלׁשֹון ָהָרע (ַמְימֹוִני ּפֶ ֶזה ִמׁשּ ין, ְוֵאין ּבְ יד ְלֵבית ּדִ ְלַהּגִ

ִחין) ֶרק ֵאּלּו ְמַגּלְ   ...ּוְגָמָרא ּפֶ
סימן שלד) י וחרם,  נידו "ד, הלכות  ו י )  

ין אֹותוֹ   א.  ַבר ִאסּור, ְמַנּדִ ר.  ָהעֹוֵבר ַעל ּדְ ַהְינּו ב' ה' ב' (טּור) ִמן  ֲאָבל ִמּכֹחַ  הגה:ְלַאְלתַּ ָעִמים, ּדְ ְתרּו ּבֹו ג' ּפְ ּיַ ין אֹותֹו, ַעד ׁשֶ ָממֹון, ֵאין ְמַנּדִ

ט ִסיָמן י''א. ּפָ ן ִמׁשְ חׁשֶ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ ית ּדִ חֹות ַהּבֵ ים יֹום; ְוִאם ֵאינֹו חֹוֵזר ּבֹו, ׁשֹוִנים ְלַנּדֹותוֹ  ְוֵאין ִנּדּוי ּפָ לֹׁשִ ְ ְלַאַחר  ִמׁשּ

ַגע ָהֶרֶגל בְּ  ים ּוַמֲחִריִמין אֹותֹו. ֲאִפּלּו ּפָ לֹׁשִ יִנים לֹו עֹוד ׁשְ ים יֹום. ְוִאם ֵאינֹו חֹוֵזר ּבֹו, ַמְמתִּ לֹׁשִ יׁשְ לֹׁשִ ם יֹום, ֵאינֹו תֹוְך ׁשְ

ל אֹותוֹ    ...ְמַבּטֵ

ּתֹו ּוָבנָ   ב.  ד' ַאּמֹוָתיו, חּוץ ֵמִאׁשְ ִבין ּבְ ה, ֵאין יֹוׁשְ ֵרי((ר''ן) יו. ַהְמֻנּדֶ יתֹו, ׁשָ ֵני ּבֵ  .)ְוֵיׁש ְלָהֵקל((טּור ובת''ה ִסיָמן רע''ו)  )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ּבְ

ִנין ָעָליו. ְוֵאין ּכֹוְלִלין אֹותֹו ְלכָ . (טּור)ִעּמֹו  )ְוׁשֹוִתין(ְוֵאין אֹוְכִלין  ָרהְוֵאין ְמַזּמְ ִריְך ֲעׂשָ ּצָ ָבר ׁשֶ ה  הגה:... ל ּדָ ל ָמקֹום לֹא ַיְרּבֶ ּוִמּכָ

א ְלצֶֹרךְ  ר ִעּמֹו ֶאּלָ ְדָבִרים, ְולֹא ְיַדּבֵ הֹות ַאְלָפִס  ,ִעּמֹו ּבִ ר ִעם ָהָאֵבל (ַהּגָ ַדּבֵ ּמְ מֹו ׁשֶ ''ל)ּכְ ָאָדם  .י וריב''ש ַהּנַ ל ׁשֶ ד' ַאּמֹוָתיו, ּכָ ב ּבְ ָאסּור ֵליׁשֵ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ם א ְלׁשָ ה ּבָ ה ְוַהְמֻנּדֶ ִחּלָ ב תְּ ם ַהקּוְנְטֵרס) ,יֹוׁשֵ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ם (ּבֵ ָ ד' ַאּמֹוָתיו, ְוֵאין .ֵאין ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמׁשּ ָהֵוי ּכְ ֵנס ְלֵביתֹו, ּדְ ין  ְוָאסּור ִלּכָ ִחּלּוק ּבֵ

ם ב (ׁשָ   .)עֹוֵמד ְליֹוׁשֵ

ל ָמקֹום ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ִעּמֹו ֵאין לֹו   ה.  ְחָרם, ִמּכָ ה אֹו ַהּמֻ ֻנּדֶ ּתֹות ִעם ַהּמְ ָאסּור ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ י ׁשֶ ה. ַאף ַעל ּפִ ין ְמֻנּדֶ   ּדִ

י ָהִאסּור ְוָהֲעֵבָרה, ַמֲחִריִמין גַּ   ט.  ין קֹׁשִ ית ּדִ ד' ַאּמֹוָתיוִאם ָראּו ּבֵ ב ּבְ   .ם ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ִעּמֹו ְוַהּיֹוׁשֵ

ין אֹותוֹ   יג.  ַנּדִ ּמְ ׁשֶ ָאְמִריַנן ְסָתם ִנּדּוי ל', ַהִינּו ְלִעְנָין ּכְ ל ָמקֹום ִאם ָחַזר ּבֹו,  ָהא ּדְ ים יֹום; ּוִמּכָ לֹׁשִ ִנּדּוי ׁשְ לֹוִני ְיֵהא ּבְ אֹוְמִרים: ּפְ

ׁשְ  ּדּוי ּבִ ר. ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ָחַזר ּבֹו, ֵיׁש ִמיִאם ָהָיה ַהּנִ יִרין אֹותֹו ְלַאְלתַּ ינֹו, ַמתִּ ס ְלַבַעל ּדִ  ִביל ָממֹון אֹו ַאְפִקירּוָתא ּוִפּיֵ

ירּו לֹו. ֲאָבל ִאם  תִּ ּיַ ׁש ׁשֶ ין ּוְמַבּקֵ בֹא ְלֵבית ּדִ ּיָ ים יֹום, ְוהּוא ׁשֶ לֹׁשִ יִרין לֹו ְלַאַחר ׁשְ תִּ ּמַ אֹוֵמר ׁשֶ ׁש ְמַזלְ ׁשֶ ּדּוי ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ּנִ ֵזל ּבַ

ֶזה חֹוֵלק ּבָ מּות. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ּיָ ִנּדּוי ַעד ׁשֶ יִחין אֹותֹו ּבְ ירּו לֹו, ַמּנִ תִּ ּיַ ֲחזֹר (בֵּ  ׁשֶ ּיַ יִרין לֹו ַעד ׁשֶ ים ֵאין ַמתִּ לֹׁשִ ַאף ְלַאַחר ׁשְ ית יֹוֵסף ְוסֹוֵבר ּדְ

''ם) ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ים ֵא  ;ּבְ לֹׁשִ ֵבית יֹוֵסף ְלַדַעת ְותֹוְך ׁשְ ָמע ּבְ ה (ַמׁשְ ָעׂשָ ֶ ה ׁשּ יִרין לֹו ֲאִפּלּו ָחַזר ִמּמַ   .)הרא"שין ַמתִּ

ְדָבִרים, ַוֲא מז.  ה ֶאת ֶהָחָכם, ֲאִפּלּו ּבִ יִרין ֵעִדי ִפּלּו ְלַאַחר ִמיָתה, ִאם ֵיׁש ַהְמַבּזֶ ים, ְוֵהם ַמתִּ ַרּבִ ין אֹותֹו ּבָ ין ְמַנּדִ ית ּדִ ָבר, ּבֵ ּדָ ם ּבַ

ִביל ׁשְ ּדּוהּו ּבִ ּנִ ה ֶהָחָכם ׁשֶ ַרּצֶ ּיְ יִרין לֹו ַעד ׁשֶ ְתׁשּוָבה. ֲאָבל ִאם ֶהָחָכם ַחי, ֵאין ַמתִּ ֲחזֹר ּבִ ּיַ ׁשֶ ל ָעָליו, (ֹו. לֹו ּכְ ּטָ ה ַהּמֻ ִמיהּו ִאם ָעׂשָ

יִרין לֹו ִנּדּויוֹ ְוֵאין ֶהָחָכם רֹוצֶ  ית יֹוֵסף) )ה ִלְמחֹל, ַמתִּ   ...(ּבֵ

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

   ודין נזיפה ,למי הוא מנודה וכמה זמן

 .מנודה לעיר אחרת ,מנודה לעירו .אינו מנודה לרב, מנודה לתלמיד .מנודה לתלמיד ,מנודה לרב: תניא ')אז ”(ט

אינו מנודה  ,נודה לכל ישראלמ .מנודה לכל ישראל, מנודה לנשיא .אינו מנודה לעירו ,מנודה לעיר אחרת

  .חלקו אינו מופר ,אחד מן התלמידים שנידה ומת :רשב"ג אומר .לנשיא

   :תלת מע מינהשומדייק, 

   25.נידויו נידוי ,נגדו) ס(ולא לשם שמים, אלא שהתרי שמע מינה תלמיד שנידה לכבודו

   .(דתני חלקו אינו מופר) ושמע מינה כל אחד ואחד מיפר חלקו

  .לא אתו תלתא אחריני ושרו ליה ,בי תלתא דשמיתוהני  מע מינהוש

  .אתו בי תלתא אחריני ושרו ליה ,הני בי תלתא דשמיתו ,הלכתא :אמר אמימר

  .ימים שבעהואין נזיפה פחות מ .יוםשלושים אין נידוי פחות מ: תנו רבנן

   .השבע, ונזיפה דידהו .(ארץ ישראל) כנזיפה שלהן ,(בני בבל) נידוי שלנו :אמר רב חסדא

  .חד יומא ?ונזיפה דידן כמה הוי ז ב')”(ט

  אמר רב יוסף: צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא ליה. ')י"ז א(

  שיטות הראשונים

אסור בכל  26,מנודה לב"ד שהוא מנודה לכל אדםדדוקא  ,ראב"דבשם  הרא"שכתב : מנודה לחצאין האם נוהג דיני אבלות

 ,כיון שאינו מנודה לכל ,כגון תלמיד שנדה לכבודו וכן מנודה לעיר אחרת שנדהו לכבודם ,יןאבל מנודה לחצא .דין המנודה

וכן  .אלא שבני אדם מרחיקין אותו כדי לביישו אבל אבילות אין עליו שאין אבילות לחצאין ,אינו אסור בדיני המנודה

  27.עהשו"פסק 

ידין ומוציא מבעל חובו בעל  ,שברור לו הדין רש,פי רש"י :צורבא מדרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא ליה

 ולא לענין ,לענין נידוי קאמר דוקאדפירשו,  ורא"ש , רבינו תם,וראב"ד 28.ויכול לנדות על דינו הוסיף: והרא"ש. כרחו

  לכל כול לנדותו והוא מנודה י ,הקורא לחבירו עבד שהוא בנדויכגון ואם הדין פסוק , גדומי שמפקיר עצמו כנכגון  ממון,

  

                                                
מדקתני מנודה לתלמיד אין מנודה לרב. ואי לשם שמים שמתיה, כגון שעבר עבירה, אמאי אין מנודה לרב, הא אין חכמה ואין   . 25

  תבונה לנגד ה', דבכל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב. הא לכולי עלמא, מנודה. רש"י.
לדבר עבירה, בין שנידהו בית דין, בין שנידהו כל אדם, נידויו שוה בין  כגון לא אתי לדינא, או דלא ציית דינא, או לאפקרותא, או  . 26

  לעירו בין לעיר אחרת ואפילו לנשיא.
  .(ח ב ברי"ף, ד"ה לא אתו). נמוק"י (סי' ח). רא"ש (הו"ד ברא"ש ונמוק"י)יו"ד שלד,יב. מקורות: ראב"ד   . 27
דין ברור לו, אינו ברור לאחרים, ואיכא חילול השם בדבר! ועוד, הא אם ה (שכן)והקשה הרא"ש על פירושו: וקשה הדבר לפרש כך,   . 28

  אף שהדבר ברור, אין אדם דן דינו של קרובו וכל שכן של עצמו.

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  29.השו"עוכן פסק  .אינו מנודה אלא לו לבדו ,דבר פסוקואם אין ה. ישראל

 ,תלמיד חכם שנידה לצורך עצמו על עסקי ממון אור זרועבשם  י"בהגהות אשיר: כתב נידוי לצורך עצמו על עסקי ממון

אבל אם  .אין נידויו נידוי ,מריאו כגון שכופהו לצורך המס ולא נתחייב לג (אבל דוחהו איזו דחיה)ואין שכנגדו מסרב לפרוע 

בכהאי גונא  ,תלמיד חכםאפילו שמעון אינו  ,והלך שמעון ונידהו לראובן ,ראובן חייב לשמעון ממון ומסרב לפרוע לו

   30.השו"ע. וכן פסק הוי נידוי

ה ִלְכבֹודֹו ְלַעם הָ " הרמב"םכתב : תלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי ִהְפִקיר ּבֹו, ְוֵאינֹו ָצִריְך לֹא ְוֵכן ֶהָחָכם ַעְצמֹו ְמַנּדֶ ָאֶרץ ׁשֶ

ה ֶאת ֶהָחָכם. ַרּצֶ ּיְ יִרין לֹו ַעד ׁשֶ , דווקא כשביזהו הגהות מיימוניותוהוסיף  31.השו"עוכן פסק  "ֵעִדים ְולֹא ַהְתָרָאה. ְוֵאין ַמתִּ

  32וגינהו בדברים שהם גנאי לת"ח.

שאם כשנידוהו פירשו שלא יחוייב לנהוג  ראב"דבשם  וניםראשכתבו : הרחבת משמעות הנידוי כפי שנראה לבית הדין

וכן פסק  33, שאם נידוהו שלא יקברו לו מת, ולא ימולו בנו, רשאים.רשב"אכך, או קבעו זמן, הכל כפירושם. וכתב עוד 

  34.השו"ע

ה, ֲאִפּלּו כתב " םהרמב": האתו בי תלתא אחריני ושרו לי ,הני בי תלתא דשמיתו לׁשָ ׁשְ ּדּוי אֹו ַהֵחֶרם? ּבִ יִרין ַהּנִ ה ַמתִּ ַכּמָ ּבְ

ּדּו .. .ֶהְדיֹוטֹות ּנִ ה ׁשֶ לׁשָ ְגָללֹו ׁשְ ּדּוהּו ּבִ ּנִ ָבר ׁשֶ יִרין לֹו. -ְוָהְלכּו ָלֶהן, ְוָחַזר ֶזה ִמּדָ ה ֲאֵחִרים ּוַמתִּ לׁשָ ִאין ׁשְ  ראב"ד" והשיגו ּבָ

 סתם והשו"ע. ונמוקי יוסף ריטב"אוכן דעת  35.וכחשיבותן, שבון המנדין כך צורך המתיריןאלא כח ,זה אינו כןוכתב, 

  36.כראב"ד, ובשם יש מי שאומר, כרמב"ם

  לא צריכי בהדי הדדי  ,ואף על גב דשמתו בהדי הדדי .דלא צריכי למכניף ראב"דכתב : כל אחד ואחד מיפר חלקו

                                                
  .(סי' י). רא"ש (הו"ד ברא"ש). רבינו תם (הו"ד בטור)יו"ד שלד,מה. מקורות: ראב"ד   . 29
  .(ברא"ש, סי' י)יו"ד שלד,מו. מקורות: הגהות אשר"י   . 30
יו"ד שלד,מז. וכתב ב"י שמשמע מדברי הרמב"ם דדוקא לעם הארץ יכול לנדות. אבל אם חכם אחר הפקיר בו, אינו יכול לנדותו.   . 31

ומיהו, אם חכם אחד הפקיר בחכם גדול ממנו הרבה בחכמה וביראת חטא, משמע ודאי שיכול לנדותו, דהא כעם הארץ חשיב 

ר אם היה גדול הדור, דכרבו חשיב. ותדע דהא תנן (עדיות פ"ה מ"ו) דנידו את עקביא גביה, דהא חייב הוא בכבודו. ואין צריך לומ

  בן מהללאל אליבא דתנא קמא לפי שזלזל בכבוד שמעיה ואבטליון שהיו גדולים ממנו. מקורות: רמב"ם (הל' תלמוד תורה ו,יב).
ר, בהכי איירי הא דאמר בירושלמי דפירקין: רבי אחא אבל אם לא ביזהו, אלא שאינו מכבדו כמו שחייב לכבדו, כגון קימה והידו  . 32

  בר חייא בשם ר' יוחנן, זקן שנדה לצורך עצמו, אפילו כהלכה, אין נדויו נדוי.
הרשב"א נשאל על מנהג שהיה במי שראוהו נוהג שלא כשורה, שנידוהו שלא יזמן בג' ולא יתפלל בעשרה, ולא יקברו לו מת, ולא   . 33

(כמבואר שבע לבטל המצוה. וענה להם שמותר, כל שכוללים דברים המותרים עם דברים האסורים ימולו בנו, האם הוא כנ

  .(כמבואר יבמות צ' ב'). ועוד, למגדר מילתא בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה, לעשות סייג בשבועות כ"ב ב')
. מקורות: (ס"ק כ). וכן העיר הש"ך (סעי' י)א דברי הרשב"א, וזה תמוה, שכן הביאו השו"ע בסמוך הבי (סעי' ו)רמ"א ה. י-יו"ד שלד,ו  . 34

  .(שו"ת, המיוחסות לרמב"ן, סי' רמד). רשב"א (ח ב ברי"ף, ד"ה לא אתו). נמוק"י (סי' ח). רא"ש (הו"ד ברא"ש ונמוק"י)ראב"ד 
רבה כרב יהודה ליכא למישרי לך, זיל גבי נשיאה דלישרי לך. ומעשה  בההוא גברא דשמתיה רב יהודה, גברא (י"ז א')כדאמרינן   . 35

  דשמתיה ההוא גברא, ומשום דלא ידע כמה היה חשוב אמרו לו דליזיל לגבי נשיאה. רא"ש. (שם)דריש לקיש 
, אז ודאי יתירו ביאר דברי הרמב"ם, דכשידעינן ביה דחזר ועשה תשובה מאותו דבר שנידוהו (הל' ט)יו"ד שלד,כה. והלחם משנה   . 36

לו אפילו שלושה הדיוטות. דכיון דעשה תשובה הרי אלו אינן מבטלים מה שעשה הראשון. אבל כשלא ידעינן שחזר בו, או 

כשנידה חכם אחד לכבודו, ודאי שאין שלושה אחרים יכולים להתיר לו אם לא יהיו חשובים כמותו, דהרי מבטלים מה שעשה 

(ח ב ברי"ף, . נמוקי יוסף ד"ה הכי אמר שמואל)(. ריטב"א ט; הו"ד בראשונים)-תלמוד תורה ז,ז(הראשון. מקורות: רמב"ם וראב"ד 

  .ד"ה לא אתו)

  ת”בעזהשי
  |  מועד קטןמסכת: 
 ז"ט| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

   38.השו"עוכן פסק  37.למישרייה

עניינו שינהג ש ,ראב"דבשם  רא"ש וריטב"או וביאר 39.אם הוא כעין נידוי או לא, ן נזיפהמהו עני ניםהראשודנו : נזיפה

וכן פסק  .ולא פיוס 41אין הנזיפה צריכה לא היתרכתבו שו 40לנהוג בעצמו בנזוף ונכנע ולהתבודד בביתו.ריחוק בעצמו, 

  42.השו"ע

  שולחן ערוך

"ד,  ו י סימן ( י וחרם,  נידו   שלד)הלכות 

ין אֹותוֹ הָ   א.  ַבר ִאסּור, ְמַנּדִ חֹות... עֹוֵבר ַעל ּדְ ים יֹום ְוֵאין ִנּדּוי ּפָ לֹׁשִ ְ ִנּדּוי ... ִמׁשּ ים יֹום, ּבְ לֹׁשִ ִנּדּוי ׁשְ ָבִרים ֲאמּוִרים, ּדְ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ִהיא ז' ָיִמים;  יְדהּו, ׁשֶ ְנִזיָפה ּדִ יָדן ּכִ יְדהּו, ֲאָבל ִנּדּוי ּדִ יָדן, חַ ּדִ   ...ד יֹוָמאּוְנִזיָפה ּדִ

ָיָדם.   ו.  ּדּוי ִמל' יֹום, אֹו ְלהֹוִסיף, ָהְרׁשּות ּבְ ין ְלַמֵעט ַהּנִ ית ּדִ ָניו הגה:ִאם ָרצּו ּבֵ ּלֹא ָימּולּו ּבָ ין ְלַהְחִמיר ָעָליו ׁשֶ  ,ְוֵיׁש ְרׁשּות ְלֵבית ּדִ

ַתב ַהבֵּ  ְנָיִמין ְזֵאב סי' רפ''ט ְוֵכן ּכָ ֵבר ִאם ָימּות (ּבִ ּלֹא ִיּקָ ''ן סי' רמית יֹוֵס ְוׁשֶ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ית  ,ד)ף ּבְ ּתֹו ִמּבֵ ֶפר ְוִאׁשְ ית ַהסֵּ ָניו ִמּבֵ ּוְלָגֵרׁש ֶאת ּבָ

ֶרק ַהּגֹוֵזל ין (נ''י ּפֶ ל ָעָליו ַהּדִ ַקּבֵ ּיְ ֶנֶסת, ַעד ׁשֶ  .)ַהּכְ

יִרין לֹו ִאם ִיְרצּו, ַאף ִאם לֹא ַיחֲ   ז.  ַמן, ַמתִּ יַע ַהּזְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ל ָמקֹום טֹובזֹר ּבֹו. וּ ּכְ ּלֹא  ִמּכָ ירּו לֹו ִאם לֹא ַיֲחזֹר ּבֹו, ׁשֶ ּלֹא ַיתִּ הּוא ׁשֶ

ְתַמֵעט ִיְרָאָתם.    תִּ

ָיָדם.   ח.  ין ְלַהְחִמיר ָעָליו עֹוד ּוְלַהֲחִרימֹו, ָהְרׁשּות ּבְ ית ּדִ   ִאם ִיְרצּו ּבֵ

ה,   י.  לֹׁשָ ׁשְ ן ּבִ ּלֹא ְיַזּמֵ ין ְלַנּדֹות, ׁשֶ ית ּדִ ִאים ֵהם.ִאם ָראּו ּבֵ ָ ן, ַרׁשּ רּו לֹו ֵמת, ְולֹא ָימּולּו לֹו ּבֵ ָרה, ְולֹא ִיְקּבְ ֲעׂשָ ל ּבַ ּלֵ   ְולֹא ִיְתּפַ

ה ְלכָ   יב.  הּוא ְמֻנּדֶ ין ׁשֶ ה ְלֵבית ּדִ ְוָקא ְמֻנּדֶ ה, ּדַ ֻנּדֶ ִדיֵני ַהּמְ הּוא ָאסּור ּבְ ה ְסָתם ׁשֶ ְמֻנּדֶ ָאְמִריַנן ּבִ לֹא ָאֵתיָהא ּדְ ין ּדְ  ל ָאָדם, ּבֵ

הוּ  ּדָ ּנִ ין ׁשֶ ין, ּבֵ ית ּדִ ין ִנּדּוהּו ּבֵ יָנא אֹו ְלַאְפִקירּוָתא אֹו ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ּבֵ לֹא ָצֵית ּדִ ין אֹו ּדְ ין ְלֵבית ּדִ ֶוה; ּבֵ ינֹו ׁשָ ל ָאָדם, ּדִ  ּכָ

ה ִלְכבוֹ  ּדָ ּנִ ְלִמיד ׁשֶ גֹון תַּ ה ַלֲחָצִאין, ּכְ ין ְלִעיר ַאֶחֶרת. ֲאָבל ְמֻנּדֶ ּדּוהּו ִלְכבֹוָדם, ֵאינֹו ְלִעירֹו, ּבֵ ּנִ ה ְלִעיר ַאֶחֶרת ׁשֶ דֹו, ְוֵכן ְמֻנּדֶ

ׁשֹו, ֲאָבל ֲאֵבלּות ֵאין ֵדי ְלַבּיְ ֵני ָאָדם ַמְרִחיִקין אֹותֹו ּכְ ּבְ א ׁשֶ ה, ֶאּלָ ֻנּדֶ ין ַהּמְ ָכל ּדִ   ָעָליו.  ָאסּור ּבְ

ּמָ   יד.  דֹול ּגֹוֵער ּבֹו לֹוַמר: ּכַ ָאָדם ּגָ לֹוִני ָחצּוף, ְוַכּיֹוֵצא בֹו. ְוֶזהְנִזיָפה ִהיא ׁשֶ ֵביתֹו, ִויֵהא  ה ּפְ ב ּבְ א ְויֹוׁשֵ ֵהא ִמְתַחּבֵ ּיְ טֹו, ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ

חֹוק ּוְבִדּבּור ּוַבֲעָסָקיו, ִויַצֵער ַעְצמֹו ְלֵעיֵני כָּ  ׂשְ ִהְכִלימֹו, ִויַמֵעט ּבִ ִנים ְלִמי ׁשֶ ִריְך ל רֹוָאיו. ֲאָבל ֵאין צָ ִנְכָלם, ְולֹא ַיְרֶאה ּפָ

ל דִּ  ַאַחת ִמּכָ לֹום, ְוֵאין ָצִריְך ִלְנהֹג ּבְ ֵאַלת ׁשְ ׁשְ ה, ְולֹא ּבִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵני ָאָדם, לֹא ּבַ   יֵני ָהֵאֶבל, ְוֵאין ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמּבְ

                                                
טעמא דמת,  (אחד מן התלמידים שנידה ומת, חלקו אינו מופר)ודייק מדקתני 'חלקו' אלמא מפלגא מלתא לחלקים. אי נמי דייק   . 37

  גב דליתנהו בהדי הדדי. רא"ש. הא אם הלך למדינת הים מפר, אף על
  .(סי' ו). רא"ש (הו"ד ברא"ש)יו"ד שלד,כו. מקורות: ראב"ד   . 38
 (קל"ג א')בשאילת שלום שבין אדם לחבירו כבני אדם הנזופים למקום, וכן בחולין  (י"ב ב')לפי שאנו רואין הא דאמר בתענית   . 39

ומניעת שלום. ואיני מוצא על שאר הדינין מהו. ואפילו יש לומר שאני  וליקריין לרבא נזוף היה, אלמא איכא בנזיפה מניעת הדבור

נזוף לשמים דחמיר, מכל מקום מנזיפתו של רבי חייא למדנו שלא בא לבית מדרשו של רבי ל' יום, אלא מלמד היה לרב בביתו. 

  אורייתא ושמעתתא דבבלאי. רא"ש.הלין תלתין יומין יליף רב מרבי חייא כל כללי ד(כלאים פ"ט הלכה ד) והכי איתא בירושלמי 
  לשון הריטב"א. וראה עוד ברא"ש.  . 40
שלא מצינו לבר קפרא ולמר עוקבא שהותרו. והא דשלח ליה רבי לר' חייא תא, לא מפני שצריך להתרה, אלא להודיע שמקצת   . 41

  היום ככולו. ועוד משום חיבתו של רבי חייא, שהיה מתאוה לראותו. רא"ש.
משמע לי שאסור בתספורת אותו היום דאין מתאנח ועצב ראוי לו לספר  (שער ז)ובב"י כתב: וכתוב בקונדריסין  יו"ד שלד,יד.  . 42

. וראה רא"ש, שכתב להדיא שאינו אסור בתספורת. והרמב"ם השמיט דיני נזיפה, ותמה עליו הב"י. (ס"ק כז)ולגלח. והביאו הש"ך 
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ירּו לֹו, ֶאלָּ  תִּ ּיַ ֶנְגּדֹו, ְוֵאין ָצִריְך ׁשֶ ֶהֱחִציף ּכְ ס ְלִמי ׁשֶ נָּ ְלַפּיֵ יָון ׁשֶ ָנזּוףא ּכֵ יָלא.  ַהג ּכְ ר ִמּמֵ ַוֲאִפּלּו לֹא ָאַמר לֹו  הגה:ְזַמן ְנִזיָפה, ֻמתָּ

לּום דֹול ּכְ ׁשּוַבת ר' ּדָ  ,ַהּגָ ַעְצמֹו (תְּ ִלּבֹו ָעָליו, ָצִריְך ִלְנהֹג ְנִזיָפה ּבְ דֹול ָנַקט ּבְ ָאָדם ּגָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבְ א ׁשֶ    .ִוד ּכֵֹהן סי' כ''ב)ֶאּלָ

ְלִמיד. ְמֻנּדֶ   טו.  ה ַלתַּ ''ם). ה ָלַרב, ְמֻנּדֶ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ָאר ַהֲחָכִמים (ּבֵ ה ִלׁשְ ה ִלְכבֹודֹו, ֵאינֹו ֲאָבל ֵאינֹו ְמֻנּדֶ ּדָ ּנִ ְלִמיד ׁשֶ ה ַלתַּ ְמֻנּדֶ

ָאר ָהָעם  ה הּוא ִלׁשְ ה ָלַרב, ֲאָבל ְמֻנּדֶ ֵאיָנן ֲחָכִמים. ֲאָבל לֹא ַלֲחָכִמים, ֲא ְמֻנּדֶ ָמעּות ְלׁשֹון ׁשֶ ׁשְ ית יֹוֵסף ִמּמַ ּנּו (ּבֵ ים ִמּמֶ ִפּלּו ְקַטּנִ

''ם).  ְפֵני ָהַרב,ַהַרְמּבַ ְפֵני ָהַרב, ֲאָבל ּבִ ּלֹא ּבִ ה ׁשֶ ְמֻנּדֶ ִמי.  .ַאְפִקירּוָתא ִהיא ְוַדְוָקא ּבִ יר ּדָ ּפִ יּה ְיָקָרא, ׁשַ ִליג ֵליּה ַרּבֵ ַרב ְוִאי ּפָ

ַזר ֵחֶרם ְוִנּדּוי בְּ  ּגָ ְסֵקי מהרא''י סי' רכ''ב)ׁשֶ ם (ּפִ ְגֵזרֹוָתיו, ֵאין ְצִריִכין ְלַקּיֵ ְלִמיָדיו ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד ּבִ ָבר, ְוֵאין תַּ    .ֵאיֶזה ּדָ

הּו ָהַרב, ְוגַ   טז.  ּלֹא ִנּדָ יָון ׁשֶ ל ָמקֹום ּכֵ ָפָניו ַרּבֹו אֹו ָאִביו, ּוִמּכָ ה ּבְ ּזָ ּבִ ְלִמיד ָיכֹול ְלַנּדֹות ְלִמי ׁשֶ ין, ֵאינֹו ם תַּ ית ּדִ לֹא ִנּדּוהּו ּבֵ

ה ָלַרב.   ְמֻנּדֶ

ָבִרים ֲאמּוִר   יז.  ה ּדְ ּמֶ ב ֲעֵליֶהם ִנדּ  ?יםּבַ ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ּדּוהּו ַעל ׁשְ ּנִ ְלִמיד ָחָכם. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ה תַּ ּזָ ּבִ ֵני ׁשֶ ּדּוהּו ִמּפְ ּנִ ִמי ׁשֶ ּוי, ּבְ

ָרֵאל, ִיׂשְ ּבְ הּו ָקָטן ׁשֶ ִבילֹו ְויַ  ֲאִפּלּו ִנּדָ ׁשְ ּדּוהּו ּבִ ּנִ ָבר ׁשֶ ְתׁשּוָבה ִמּדָ ֲחזֹר ּבִ ּיַ ָרֵאל ִלְנהֹג ּבֹו ִנּדּוי, ַעד ׁשֶ יא ְוָכל ִיׂשְ ׂשִ ב ַהּנָ ירּו ַחּיָ תִּ

  לֹו. 

ה  כ.  ה ְלִעיר ַאֶחֶרת.  ְמֻנּדֶ ּה (טּור).ְלִעירֹו, ְמֻנּדֶ ּנָ דֹוָלה ִמּמֶ ה ְלִעיר ַאֶחֶרת, ֵאינ ֲאִפּלּו ּגְ ה ְלִעירֹו. ְמֻנּדֶ ָאר  הגה:ֹו ְמֻנּדֶ ה ִלׁשְ ֲאָבל ְמֻנּדֶ

ִעיָרם, ֵא  בֹא ָלדּור ּבְ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ָעׂשּו ֵחֶרם ַעל ּכָ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ּדּוהּו (טּור). ּבְ ּנִ ִעיר ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבְ םָהֲעָירֹות ּכַ א ָלדּור ׁשָ ן ֵיׁש לֹו ַרב  ,ינֹו ָחל ַעל ַהּבָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

ָאז ָצִר  ִעיר ּדְ נּו ִעּמוֹ ּבָ אּו ְוִיתְּ ּלֹא ִיׂשְ יֵניֶהם ְוִלְגּדֹר ַעל ַעְצָמן ׁשֶ ן ּבֵ ם ִנּדּוי ַרּבֹו. ֲאָבל ֵהם ְיכֹוִלין ְלַתּקֵ ֶרק לֹא ַיְחּפֹר)יְך ְלַקּיֵ ַכי ּפֶ    . (ָמְרּדְ

הכא.  ָרֵאל, ֵאינֹו ְמֻנּדֶ  ְמֻנּדֶ ה ְלָכל ִיׂשְ ָרֵאל. ְמֻנּדֶ ה ְלָכל ִיׂשְ יא, ְמֻנּדֶ ׂשִ יא. ַלּנָ ׂשִ   ה ַלּנָ

ֶנְגדּ מה.  ִהְפִקיר ּכְ ָנן, ָיכֹול ְלַנּדֹות ְלִמי ׁשֶ ַרּבָ גֹון צֹוְרָבא ִמּדְ סּוק, ּכְ ינֹו ּפָ ָראֹו: ֶעֶבד, הּוא ְמֻנּדֶ ֹו. ְוִאם ּדִ ּקְ ָרֵאל; ְוִאם ֵאין ׁשֶ ה ְלָכל ִיׂשְ

ּנּו.  ים ִמּמֶ א ִלְקַטּנִ ה ֶאּלָ סּוק, ֵאינֹו ְמֻנּדֶ ינֹו ּפָ ָנא ַהּמּוָכח (מהרּדִ ן ְלַבּזֹותֹו ְלִפי ֻאְמּדָ ּוֵ ּכִ ֵפרּוׁש, ַרק ׁשֶ הּו ּבְ ּזָ    .י''ק ש''א)ַוֲאִפּלּו לֹא ּבִ

ְמעֹון   מו.  ב ְלׁשִ ַחּיָ ָפְרעֹו,ְראּוֵבן ׁשֶ ְפָרֶעּנּו, ִנּדּויֹו ִנּדּוי.  ָממֹון, ּוְמָסֵרב ִמּלְ ּיִ ְמעֹון ִלְראּוֵבן ׁשֶ ה ׁשִ לֹא ָעִביד  :הגהִאם ִנּדָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ם ַבר ָממֹון (ׁשָ יּה ְלַנּדֹות ֲחֵברֹו ַעל ּדְ יָנא ְלַנְפׁשֵ ן ִאם ֲחֵברֹו אֹוֵמר ִלְהיֹות לֹו ָצֵית  ֱאיָנׁש ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ר; ּכָ ם מהר''מ ְוַרֲאַב''ד), ְוֵכן ִעּקָ ׁשֵ ׁשֶֹרׁש כ''ה ּבְ

ין (מהרי''ו ִסיָמן רכ''ט   .)ּדִ

ֶנְגּדֹו, ְוֵאין ָצִריְך לֹא ֵעִדים... מז.  ִהְפִקיר ּכְ ה ִלְכבֹודֹו ְלַעם ָהֶאֶרץ ׁשֶ ַעְצמֹו ְמַנּדֶ יִרין לֹו ַעד  ְוֵכן ֶהָחָכם ּבְ ְולֹא ַהְתָרָאה, ְוֵאין ַמתִּ

ה ֶהָחכָ  ַרּצֶ ּיְ   ם...ׁשֶ
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