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11.3.3; 16a (אמר רבא)  17b (או עוני) 

 ְו�א ָנָׂשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור �א ִמְנָחָתם ֶאל ֵּתֶפן ַאל ה' ֶאל ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ְלֹמֶׁשה ַוִּיַחר...ַנֲעֶלה �א ַוֹּיאְמרּו ֱאִליָאב ְּבֵני ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקֹרא ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַלח .1
 טז-:יב, טוטז במדבר :ָמָחר ְוַאֲהֹרן ָוֵהם ַאָּתה ה' ִלְפֵני ֱהיּו ֲעָדְת� ְוָכל ַאָּתה ֹקַרח ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר :ֵמֶהם ַאַחד ֶאת ֲהֵרֹעִתי

  יז ,מו ירמיהו :ַהּמֹוֵעד ֶהֱעִביר ָׁשאֹון ִמְצַרִים ֶמֶל� ַּפְרֹעה ָׁשם ָקְראּו .2

  כג ,ה שופטים :ַּבִּגּבֹוִרים ה' ְלֶעְזַרת ה' ְלֶעְזַרת ָבאּו �א ִּכי ֹיְׁשֶביהָ  ָארֹור ֹארּו ה' ַמְלַא� ָאַמר ֵמרֹוז אֹורּו .3

  כ ,ה שופטים :ִסיְסָרא ִעם ִנְלֲחמּו ִמְּמִסּלֹוָתם ַהּכֹוָכִבים ִנְלָחמּו ָׁשַמִים ִמן .4

  ח ,י עזרא: ַהּגֹוָלה ִמְּקַהל ִיָּבֵדל ְוהּוא ְרכּוׁשוֹ  ָּכל ָיֳחַרם ְוַהְּזֵקִנים ַהָּׂשִרים ַּכֲעַצת ַהָּיִמים ִלְׁש�ֶׁשת ָיבֹוא �א ֲאֶׁשר ְוֹכל .5

  כה, יג נחמיה: ְוָלֶכם ִלְבֵניֶכם ִמְּבֹנֵתיֶהם ִּתְׂשאּו ְוִאם ִלְבֵניֶהם ְבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו ִאם ֵּבא�ִהים ָוַאְׁשִּביֵעם ָוֶאְמְרֵטם ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ָוַאֶּכה ָוֲאַקְלֵלם ִעָּמם ָוָאִריב .6

  כו, ז עזרא: ְוֶלֱאסּוִרין ִנְכִסין ַלֲעָנׁש ֵהן ִלְׁשֹרִׁשי ֵהן ְלמֹות ֵהן ִמֵּנּה ִמְתֲעֵבד ֶלֱהֵוא ִּדיָנה ָאְסַּפְרָנא ַמְלָּכא ִּדי ְוָדָתא ֱאָלָה� ִדי ָּדָתא ָעֵבד ֶלֱהֵוא ָלא ִּדי ְוָכל .7

  יד ,יב במדבר :ֵּתָאֵסף ְוַאַחר ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתָּסֵגר ָיִמים ִׁשְבַעת ִתָּכֵלם ֲה�א ְּבָפֶניהָ  ָיַרק ָיֹרק ְוָאִביהָ  ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .8

  ב ,ז השירים שיר :ָאָּמן ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ֲחָלִאים ְּכמוֹ  ְיֵרַכִי� ַחּמּוֵקי ָנִדיב ַּבת ַּבְּנָעִלים ְפָעַמִי� ָּיפּו ַמה .9

  ז ,טז משלי :ִאּתוֹ  ַיְׁשִלם אֹוְיָביו ַּגם ִאיׁש ַּדְרֵכי ה' ִּבְרצֹות .10

  כ ,א משלי :קֹוָלּה ִּתֵּתן ָּבְרֹחבֹות ָּתֹרָּנה ַּבחּוץ ָחְכמֹות .11

  טז ,מח ישעיהו: ְורּוחוֹ  ְׁשָלַחִני ה' ֲאֹדָני ְוַעָּתה ָאִני ָׁשם ֱהיֹוָתּה ֵמֵעת ִּדַּבְרִּתי ַּבֵּסֶתר ֵמֹראׁש �א ֹזאת ִׁשְמעּו ֵאַלי ִקְרבּו .12

  א ,כג ב שמואל :ִיְׂשָרֵאל ְזִמרֹות ּוְנִעים ַיֲעֹקב ֱא�ֵהי ְמִׁשיחַ  ָעל ֻהַקם ַהֶּגֶבר ּוְנֻאם ִיַׁשי ֶּבן ָּדִוד ְנֻאם ָהַאֲחֹרִנים ָדִוד ִּדְבֵרי ְוֵאֶּלה .13

  ג ,כג ב שמואל :ֱא�ִהים ִיְרַאת מֹוֵׁשל ַצִּדיק ָּבָאָדם מֹוֵׁשל ִיְׂשָרֵאל צּור ִדֶּבר ִלי ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ָאַמר .14

  א ,כב ב שמואל :ָׁשאּול ּוִמַּכף ֹאְיָביו ָּכל ִמַּכף ֹאתוֹ  ה' ִהִּציל ְּביֹום ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ִּדְבֵרי ֶאת ה'לַ  ָּדִוד ַוְיַדֵּבר .15

  א ,ז תהלים :ְיִמיִני ֶּבן כּוׁש ִּדְבֵרי ַעל ה'לַ  ָׁשר ֲאֶׁשר ְלָדִוד ִׁשָּגיֹון .16

  א ,יב במדבר :ָלָקח ֻכִׁשית ִאָּׁשה ִּכי ָלָקח ֲאֶׁשר ַהֻּכִׁשית ָהִאָּׁשה ֹאדֹות ַעל ְּבֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְרָים ַוְּתַדֵּבר .17

  ז ,לח ירמיהו :ִּבְנָיִמן ְּבַׁשַער יֹוֵׁשב ְוַהֶּמֶל� ַהּבֹור ֶאל ִיְרְמָיהּו ֶאת ָנְתנּו ִּכי ַהֶּמֶל� ְּבֵבית ְוהּוא ָסִריס ִאיׁש ַהּכּוִׁשי ֶמֶל� ֶעֶבד ַוִּיְׁשַמע .18

  ז ,ט עמוס :ִמִּקיר ַוֲאָרם ִמַּכְפּתֹור ּוְפִלְׁשִּתִּיים ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליִתי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲהלֹוא ה' ְנֻאם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלי ַאֶּתם ֻכִׁשִּיים ִכְבֵני ֲהלֹוא .19

  ח ,כג ב שמואל: ֶאָחת ְּבַפַעם ָחָלל ֵמאֹות ְׁשֹמֶנה ַעל ָהֶעְצִני ֲעִדינוֹ  הּוא ַהָּׁשִלִׁשי ֹראׁש ַּתְחְּכֹמִני ַּבֶּׁשֶבת ֹיֵׁשב ְלָדִוד ֲאֶׁשר ַהִּגֹּבִרים ְׁשמֹות ֵאֶּלה .20

  ל ,לב דברים :ִהְסִּגיָרם ה'וַ  ְמָכָרם צּוָרם ִּכי �א ִאם ְרָבָבה ָיִניסּו ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ֶאָחד ִיְרֹּדף ֵאיָכה .21

  ה ,טו א מלכים :ַהִחִּתי אּוִרָּיה ִּבְדַבר ַרק ַחָּייו ְיֵמי ֹּכל ִצָּוהּו ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָסר ְו�א ה' ְּבֵעיֵני ַהָּיָׁשר ֶאת ָדִוד ָעָׂשה ֲאֶׁשר .22

  ל ,כא משלי: ה' ְלֶנֶגד ֵעָצה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ָחְכָמה ֵאין .23

  ז ,ב מלאכי :הּוא ְצָבאֹות ה' ַמְלַא� ִּכי ִמִּפיהּו ְיַבְקׁשּו ְותֹוָרה ַדַעת ִיְׁשְמרּו ֹכֵהן ִׂשְפֵתי ִּכי .24

  יד ,יט ויקרא :ה' ֲאִני ֵּמֱא�ֶהי� ְוָיֵראתָ  ִמְכֹׁשל ִתֵּתן �א ִעֵּור ְוִלְפֵני ֵחֵרׁש ְתַקֵּלל �א .25

  י ,יד ב מלכים :ִעָּמ� ִויהּוָדה ַאָּתה ְוָנַפְלָּתה ְּבָרָעה ִתְתָּגֶרה ְוָלָּמה ְּבֵביֶת� ְוֵׁשב ִהָּכֵבד ִלֶּב� ּוְנָׂשֲא� ֱאדֹום ֶאת ִהִּכיתָ  ַהֵּכה .26

  ה ,ד הושע: ִאֶּמ� ְוָדִמיִתי ָלְיָלה ִעְּמ� ָנִביא ַּגם ְוָכַׁשל ַהּיֹום ְוָכַׁשְלּתָ  .27

  יז ,ו יהושע: ָׁשָלְחנּו ֲאֶׁשר ַהַּמְלָאִכים ֶאת ֶהְחְּבַאָתה ִּכי ַּבַּבִית ִאָּתּה ֲאֶׁשר ְוָכל ִהיא ִּתְחֶיה ַהּזֹוָנה ָרָחב ַרק ה'לַ  ָּבּה ֲאֶׁשר ְוָכל ִהיא ֵחֶרם ָהִעיר ְוָהְיָתה .28

  ב ,ג חבקוק: ִּתְזּכֹור ַרֵחם ְּבֹרֶגז ּתֹוִדיעַ  ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ַחֵּייהּו ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ָּפָעְל� ה' ָיֵראִתי ִׁשְמֲע� ָׁשַמְעִּתי ה' .29

 

I. Process of הזמנה לדין 

a. Summons: via agent to appear before great person (v1) 

b. Identification: of who is summoned 

c. Setting a time: for the case 

d. If: he doesn’t appear – another time is set (v2)  

i. If: he curses the agent of the בי"ד, the agent reports it (doesn’t constitute לשון הרע) 

II. Potential punishments administed for contempt of court 

a. חרם/נדוי: from v3 (חרם is more severe); includes explication of violation and name of חכם המנדה (v3) 

b. Confiscation: of property (v5) 

c. Public: castigation and administration of associated oaths (where appropriate) (vv. 6-7) 

III. Process of נדוי 

a. If: for disgracing ת"ח – one warning beforehand 

b. But if: in order to exact payment as judgment – 3 warnings (בה"ב) 

c. Minimal time:  30/7 :נדוי days (בבל/א"י); 7/1 :נזיפה days (30 – נזיפת נשיא days) 

d. Release: if for disgracing ת"ח – after 30 days: by that scholar (אביי) OR any 3 ת"ח 

i. But if: for refusal to comply with order of payment – immediately upon payment 

e. Scope (if for מילי דשמיא, it affects all per v23): if מנודה to the master, all תלמידים must comply  

i. But not: inverse – מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב) 

ii. If: מנודה to his own city, he is מנודה to all other cities (but not inverse) 

iii. מנודה לנשיא: is מנודה to everyone else (but not inverse) 

IV. Anecdotes and אגדות 

a. Dispute: about teaching publicly, following vv. 9-12 (resultant נזיפה for ר' חייא who didn’t comply) 

i. Related: anecdotes about נזיפה; discussion about  שירי דוד at end of ספר שמואל (vv.13-15) 

ii. כושי: vv. 16-19 and דוד’s battles (vv. 20-22);student with bad reputation and רב יהודה 

1. Tangential stories: (vv. 24-27) –נידוי of an  אב"ד or other (תקנת אושא) ת"ח 

iii. Etymological דרשות: on words שמתא וחרם (vv. 28-29) 


