
 

     

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    למסקנא ג"קידושין דף ל                               

       
  

         א"ע ג"ל דף  

אין צריך  וכן, במלאכתו שעוסק בשעה חכםהמפני  לעמודצריך  אינואומן ה. א
  .כמו קימה שאין בה חסרון כיס, להדר את החכם בממון

 ושואלים, ביכורים העוברים בירושלים מפני מביאי עומדים אומניות בעלי. ב
 תלמידי ומפני .לשלום בואכם פלוני מקום אנשי אחינו :להם ואומרים ,בשלומם

א כדי שלא יכשילו אותם "וי. 'חביבה מצוה בשעתה'כי  ,עומדים אינם חכמים

  .לעתיד לבוא

כי אין קימה , בבתים הפנימיים של בית המרחץמפני חכם העובר עומדים אין . ג
צריך  ,מדים לבושיםעובני אדם שאבל בבתים החיצוניים . אלא במקום הידור

  .לעמוד

 ,המרחץ ביתבתים הפנימיים של במ חוץ ,בתורה להרהר מותר מקום בכל. ד
  .הכסא ביתוב

כדי , לאדם להעצים עיניו קודם שיגיע החכם למקום שצריך לעמוד מפניואסור . ה
 נאמר ללב המסור דבר', תקום ויראת'שנאמר , שעומד לפניובזמן  שלא יראהו

  .יךקמאל ויראת בו

 קימה אמרתי לא ,והדרת תקום שנאמר ,רחוק ממקום מפניו עמודאין צריך ל. ג
 ,ברבו שאינו מובהק ?ואיזו היא קימה שיש בה הידור .הידור שיש במקום אלא

  .מלא עיניו, וברבו מובהק. ארבע אמות

  



 

  

  

  

  

 זקן'שנאמר , להעמיד את הציבור יטריח לא, אחרת דרך לילך יכול זקןהאם . ד
  .מאריך ימים, שלא לעבור לפני הציבוראת דרכו מקיף ואם . 'ויראת

ויש אמוראים  .הלכה כאיסי בן יהודה שצריך לקום גם מפני זקן אשמאיא ש"י. ה
ים להם ויש שהיו נותנ ,הידור ויש שהיו עושים להם ,ילזקן ארמאשהיו עומדים גם 

  .ויש שהיו שולחים שליח לפשוט להם יד ,ען עליהםיד להיש
.  

  ב"ע ג"ל דף 
  

 יהיה שלא כדי ,וערבית שחרית אלא רבו מפני לעמוד רשאי חכם תלמיד אין. א
  .שמים מכבוד מרובה כבודו

 ותלמודו ,ימים מאריך ואינו ,רשע נקרא ,רבו מפני עומד שאין ח"ת כל. ב
  .משתכח

ואם . אם הבן צריך לעמוד מפני אביו או לא ,רבו הואש נובב, נסתפקו בגמרא. ג
 ,והאב אין צריך לקום מפני בנו שהוא רבו. צריך לעמוד מפניו, אביו בעל מעשים

   .שהיה חתן אצלו ,נשיאהכבוד בית  משום, בנויהושע בן לוי היה עומד מפני ורבי 

  .וצריך לעמוד מפניו, הרי הוא כמהלך, אם הרב רוכב על החמור. ד

  .קל וחומר מלומדיה, תורה ספר מפני לעמודצריך . ה

ואביי היה  ,בתורה שעוסק בשעה רבו מפני לעמוד רשאי למיד חכםת איןא ש"י. ו

   .כן שנוהגמקלל למי 

 ית דיןב אב .יושב אמות' ד שעבר וכיון ,אמות' ד מלפניו עומד עובר חכם. ה
 עומד עובר נשיא .יושב אמות' ד שעבר וכיון ,עיניו מלא מלפניו עומד ,עובר

והביטו אחרי משה עד 'אמר שנ, במקומו שישב עד יושב ואינו ,עיניו מלא מלפניו
  .)מפורש במדרשהוא ו(ש שפירשו אותו לגנאי וי. 'בואו האהלה

  

  

  

  

  

  

  לוי יצחק בן שרה סאשע
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  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
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