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 עלה אמר ריש לקיש לא שנו אלא שמעוטרות בוורד אבל בפירות מותרות דא״ק לא ידבק
 בידך מאומה מן החרם וגו׳ נהנה אסור מהנה מותר • ור״י אמר אפי׳ בפירות אסור נהנה אסור
 מהנה לא כל שכן • וכל ר״י ור״ל הלכה כר׳ יוחנן • ומותבינן לריש לקיש ר׳ נתן אומר יום שע״ז
 מנחת מכס מכריזין ואומרי׳ כל מי שנוטל עטרה זו ומניח בראשו ובראש חמורו יניחו לו מכס ואם
 לאו וכו׳ • ויהודי הנמצא שם כיצד יעשה יניח נמצא נהנה לא יניח נמצא מהנה • מכאן אמרו
 הנוש׳ ונותן בשוקי ע״ז בהמה פירו׳ כסות וכלים ירקבו • מעו׳ וכל מיני מתכות יוליך הנאה לים המלח
 אלמא בין נהנה ובין מהנה אסור וכן נמי שנינו 1) ר׳ נתן אומר ולא פליגי עלי׳ רבנן ומקשין ולא פליגי
 והא תנן הולכין ליריד של גוים ולוקחין מהם בהמה עבדים ושפחות ומפרקינן לא קשי׳ כאן בלוקח
 מן התגר דאסור כאן בלוקח מן בעל הבית דשרי • והילכתא כי שרי ליריד בלקח מן בעל הבית דקאמרי׳
 במסקנא 2) אמר ר׳ חייא בר אבא אילו הוה ר׳ יוחנן האידנא דשקלי מוכסא מבעל הבית נמי הוה
 אסור • אלמא לא מתבעי לאיתגורי בשוקי ע״ז לא לאהנויי ולא לאתהנויי • ודכתי׳ דילמא כיון דחמשה
 בתי ע״ז הוא דקבעינן טפי לא ושרי למיזל • לא אסור למיזל דכי קאמרינן חמשה בתי ע״ז קבועין
 לאיסור שלשת ימים לפני אידיהן אבל יום אידם גופי׳ כל היכא דאיכא ע״ז אסור •

 (בקדמוני״ם בסימן י״ז בקיצור):
י שנתחייב מיתת ב״ד כגון שהרג את הנפש או שבא על אשת איש או על הזכר בזמן הזה  סי׳ כ׳ מ
 במה דנין אותו • כךְ הראונו מן השמים • אין מלקין אותו • מפני שמחוייבי מיתת
 ב״ד אין מלקין אותן מפני שכך שנינו 3) ולאו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו וכו׳ •
 וקאמרי׳ עלה • חייבי כריתות קא תני חייבי מיתות ב״ד לא קתני מתני׳ מני ר׳ עקיבא היא דתני
 א׳ חייבי כריתות א׳ חייבי מיתות ב״ד ישנן בכלל מלקות ארבעים ד״ר ישמעאל • רע״א חייבי כריתות
 ישנן בכלל מלקות ארבעים שאם עשו תשובה ב״ד של מעלה מוחלין להן • חייבי מיתות ב״ד אינן
 בכלל מלקות ארבעים שאם עשו תשובה אין ב״ד של מטה מוחלין להן • ור׳ ישמעאל ור׳ עקיבא
ן תוב דחייבי מיתות ב״ד לא ניתנו זדונן לב״ד ואפי׳ בזמן הזה נ י ח כ ש א  הלכה כר׳ עקיבא • ו
 4) דא״ר יוסף וכן תני ר׳ חיי׳ מיום שחר׳ בהמ״ק אע״פ שבטלו סנהדרין ד׳ מיתו׳ לא בטלו • מי

 שנתחיי׳ סקילה כו׳ • ואס״ד אית להון כפר׳ במלקו׳ למה לן עכבינהון עד דענשין מן שמי׳ להון לילקינון וליכפר
 להון כדאמרי׳ 5) כל חייב׳ כריתו׳ שלקו נפטרו מידי כריתתן שנ׳ ונקלה אחיך לעיניך • כיון שנקל׳ הרי הוא
 אחיך ד״ר חנניא בן גמליאל • ואמרי׳ 6) הלכה כר׳ חנינא בן גמליאל • אלא ש״מ לית להון כפרה במלקו׳ •
 ועוד מלקות דודאי דאוריית׳ ליכא בידן האידנא • דמלקו׳ דודאי דאורייתא איכא אומדנא דב״ד • כדקתני
 7) אין אומדין אלא מכות הראויות להשתלש אמדוהו לקבל ארבעים נלקה מקצת ואמרו אין יכול לקבל

 ארבעים פטור אמדוהו לקבל שמונה עשר ומשלקה אמרו יכול הוא לקבל ארבעים פטור • עבר
 עבירה שיש בה לאוין שנים • אמדוהו אומד א׳ לוקה פטור ואם לאו לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה •
 וכל מילתא דצריכא אומדנא לא נהגא אלא בזמן שבהמ״ק קיים • ועוד במלקות דאורייתא קתני 8) הוסיף
 לו רצועה א׳ ומת הרי זה גולה • ומכאן למדנו שאין מלקין מלקות דאורייתא שאם נתחייב
 גלות באיזה צד עושין והא ליכא גלות • ערי מקלט כבר מפורשות ואין להוסיף עליהן ואין לעשות בחוצה
 לארץ וצריכה לכהן גדול • ואלו מדות כולן תלויות זה בזה • ורצועה של עגל בידן 9) שנינו באלו
 הן הלוקין • ולא ראינו ולא שמענו מרבותינו שראו אותה • או שהיו עושין באחד מארבעת בתי דינין
 שבשתי ישיבו׳ • אבל שלא לפוטרו לגמרי ושלא יהא הדב׳ כהיתר • מנדין אותו ומייסרין אותו • ומבדילין
 אותו מן הקהל ומכין אותו מכת מרדות מדרבנן וכן חייבי לאוין גרידי וכן חייבי עשה מלקין אותן מכת

 מרדות
 1) ע״ז י״ג א׳. 2) שם י״ג ב׳. 3) מכות י״ג א׳. 4) סנהדרין ל״ז ב׳. 5) מכות כ״ג א׳. 6) שם

 ע״ב. 7) שם כ״ב א׳. 8) שם ע״ב. 9) שם.




