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במצוה+ לנושאים _ציונים

ì(אדם בכל דברים אונאת לאיסור (והיחס העינוי גדר א:
יהונתן תרגום המצוות<?>(א) ספר רמב"ם תסגפון", ולשמחם<?>"לא טובים דברים לדבר גם כולל

הרמב"ם בן אברהם ר' ביד), זה הזכיר הטורים<?>(ולא בעל עיין ובנפש, בגוף היראים<?>בממון לדעת .
הקטנה<?> ביד כתבו וכן לאוין), בשני עליו לעבור (ונכתב דברים לאונאת שוה סולת<?>הוא מנחת ,

לגרי"פ סמ"ג בביאור וע"ע ,(97 שליט"א<?>(עמ' גרוס מרדכי הרב מאמר וע"ע היראים. דברי על שעמד
ובמכילתא ,(??? משפט וישנה",<?>(דברי שיענה עד חייב אינו ד"א מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי "אחד
של"ה עיין שם. בעינוי].<?>ובמפרשים [-דיבור

מיוחס רבינו ,?? מכילתא עיין הדיינים): (ע"י הדין לעינוי הלאו שכוונת אומרים יש וביאור<?>(ב)
הדין"<?>הגרי"פ "עינוי לקמן ועיין ועוד, תשב"ץ שמביא

רלב"ג מותר: לצורכם דעות<?>(ג) הל' רמב"ם ספורנו<?>, ,<?>.
ìהלאו בכלל ומחריש רואה שגם עזרא האבן חידוש ב:

עזרא הטורים<?>אבן בעל ,?? טור ,?? חזקוני בראשונים: מובא דבר<?>, העמק חפץ<?>ועוד, ע"ע ,
בדבריו כן משמע שלא <?>חיים

ìבכלל אדם ולכל בפרט ואלמנה יתום כלפי הדיינים) (ע"י הדין עינוי ג:
מיוחס<?>מכילתא רבינו ישמעאל, רבי עם ר"ש של ויטרי<?>בסיפור מחזור אבות<?>, מגן משנת<?>, ,
(פלאגי)<?>חכמים חיים רוח מהרש"ם<?>, שו"ת לרס"ג<?>, גרי"פ ביאור ,<?>.

ì"אלמנה" בכלל מי ד:
החזקה יד בכלל: עשירה אלמנה עה"ת<?>(א) רמב"ן רלב"ג<?>, ספר<?>, מגילת מלא<?>, נלמד

וסמ"ג). רש"י מחלוקת דהוי אחרונים שיטת לעיל (ועיין אלמנה. בגד תחבול
קטנות הלכות לאחר: נתחתנה או שנתארסה אחרי חינוך<?>(ב) מנחת אברהם<?>, משנת ,?? אות

.?? קהת בני משא ,?? משה אמרות ,?? חמד חשוקי ,?? המצות קונטרס הלוי שבט ח), (ל"ת סמ"ג
תומים גרושה: חינוך<?>(ג) מנחת ,<?>.

ì"יתום" נקרא מתי עד ה:
רלב"ג החזקה<?>(א) יד רמב"ם (בוטשאטש)<?>, אברהם אשל מאירות<?>, פנים הדביר<?>, פתח ,

<?>,?? העמודים צביון ,
רמב"ם אם: לו ויש מאב יתום החכמה<?>(ב) מעין מתק<?>, ח), ל"ת סמ"ג (פרייס, אברהם משנת ,

שם. האזהרות בדברי "שכול" לשון ובכלל שעובר ומסיק הספק בצדדי קי-קיא) (עמ' האזהרות
חינוך מנחת שנולד: וכקטן שנתגייר טכני יתום ,<?>(ג)

ì[אומלל] אדם כל כולל האם ו:
ועוד<?>מכילתא יהודה שבות ינחמנו, זה שם: המכילתא ובמפרשי ור"ע ר"י מלבי"ם<?>במחלוקת ,

עה"ת<?> רש"י סמ"ג<?>, מהרש"ל<?>, מחלוקת<?>, העלו ספר) מגילת דחיי, (דינא סמ"ג מפרשי ועוד
אריה גור וע"ע: עיי"ש, בכלל אינה עשירה אלמנה ולפי"ז אומלל אדם רק שלרש"י צד ויש וסמ"ג רש"י

חכמים<?> משנת הקטנה<?>, יד חיים<?>, חפץ ,<?>,
ìויתום לאלמנה השייכים דינים עוד ז:

מתנות של בפסוקים ומורגש צדקה, בהל' לבדוק בצדקה, קדימה כגון ועשה קום של חיובים יש האם (א)
זה) בענין סט הם (גר-יתום-ואלמנה וכו' ואלמנה ביתום ליזהר התורה הדגשת הרגל ושמחת עניים
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??ב)( הדין עינוי איסור עם וקשור ,???? חו"מ למשפט בתור קדימה

ìהשכיחים מקרים ח:
לתובעם דינם) (מה נוהגים איך ותנאים גדרים יש האם יתום או לאלמנה ממונית תביעה יש כאשר (א)

ליתמי טענינן =
שונהב)( ירגיש ואולי יתבלט שלא כדי ילד ככל אליו להתייחס או לטובה בשינוי מוסד בתוך ליתום היחס

.(?? אב בנין (שו"ת

ì"אותו" תענה ענה אם פירוש ט:
עה"ת החיים<?>רמב"ן אור חינוך<?>, מנחת ==עוד<?>, סה), (סי' חדשה מנחה ,? אות

ì(.צג דב"ק (סוגיא לצועק גם עונש מגיע לפעמים י:
צג. ==עוד<?>ב"ק = שם =מפרשים ,

ìבתרי"ג שנים או א' כלאו נמנה האם יא:
המצות ספר שם<?>רמב"ם בהשגותיו רמב"ן בשורשים), סמ"ג<?>(גם הרקיע<?>, זהר שו"ת<?>, ,

דחיי דינא דרכים, פרשת טו, סי' ח"ה ספר<?>הרדב"ז מגילת הצדק<?>, עיר ==ועוד<?>, ,

ìמלקות אין למה יב:
החינוך שאפשר<?>ספר מפני שם) (הערה דרכים בפרשת עליו ובמ"ש מסוים, דבר העינוי שאין לפי

חינוך ומנחת מעשה, בלי עליו י)<?>לעבור ו (דעות ספר קרית משנת<?>, בתורה, מפורש שענשו מפני
הצדק<?>חכמים עיר י),<?>, ו דעות (בוים, המלך בית סה, מצוה סולת מנחת י), ו (דעות משנה סדר ,

לסמ"ג גרי"פ על<?>ביאור שם בהערה (מורגנשטרן) אפרים רבבות וע"ע בדבריו. ודן ספר קרית מביא
שם. בהסברו החינוך

ìשמים בידי מיתה של חומרה יג:
עה"ת תשובה<?>רמב"ן שערי חכמה<?>, משך ,<?>???? מקבציאל סופר, חיים יעקב הרב של מאמרו ,

ìעשה בקום הטבה גם מחייבת המצוה האם יד:
בזה. הפוסקים ודברי בחג ויתום אלמנה שמחת של המצוה עם והשוה המצוות, ספר רמב"ם
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והרמב"ם+ המצוות מוני א: _פרק

:í"áîø:åðø ú"ì :úååöîä øôñוהאלמנה היתו� מענות יתו�1שהזהירנו כל שנאמר
ולא במאמר לא אות� יענה שלא כוללת הזאת והאזהרה תענו�, לא ואלמנה
בטוב לחיות לה� ויתנו בעסק עמ� ויתעסק ורכי�, טובי� דברי� עמ� ידבר אבל במעשה

זה על עובר הנה מזה בדבר שיקצר ומי כלו, בזה ההפלגה ויכוי� התבאר2שמחי�, וכבר ,
וגו'. אתכ� והרגתי יתעלה אמרו והוא זה לאו על ??העונש טוב יותר יש ואולי נוסח ==איזה

:ä÷æçä ãé:úååöîä éèøô...אמללי� לענות שלא ...ח)
:é"ä å"ô :úåòã úåëìäשנפש� מפני ואלמנות ביתומי� להזהר אד� חייב

מוזהרי� ויתומיו מל� של אלמנתו אפילו ממו� בעלי שה� אע"פ נמוכה ורוח� למאד שפלה
עליה� אלאאנו אליה� ידבר לא עמה�, נוהגי� והיא� תענו�, לא ויתו� אלמנה כל שנאמר

קשי�, בדברי� ולב� בעבודה גופ� יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בה� ינהוג ולא רכות,
בה� רדה או לה� הכאיב או מכעיס� או המקניט� כל עצמו, מממו� יותר ממונ� על ויחוס

המקלל� או אות� המכה שכ� וכל תעשה בלא עובר זה הרי ממונ� אבד .3או

עליו לוקי� שאי� אע"פ זה אתכ�4ולאו והרגתי אפי וחרה בתורה: מפורש עונשו הרי ,
נעני� ה� מחמס צועקי� שה� זמ� שכל העול� והיה שאמר מי לה� כרת ברית בחרב,

צעקתו, אשמע שמוע אלי יצעק צעק א� כי שנאמר
בז אמורי� דברי� ללמד�במה כדי הרב אות� עינה אבל עצמו, לצור� אות� שעינה מ�

מותר זה הרי ישרה בדר� להוליכ� או אומנות או מנהג5תורה בה� ינהוג לא כ� ואע"פ ,
יריב ה' כי שנאמר וכבוד גדולי� וברחמי� בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד� כל

ריב�,
צריכי� יהיו שלא עד זה, לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועד מא�, יתו� אחד מאב יתו� אחד
לעצמו עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בה� ולהטפל ולאמנ� עליו להסמ� גדול לאד�

הגדולי�. כל ה"ה]כשאר פ"ז נחלות הלכות 
רמב" [=עיי�

>‡<

>·<

המצוות:1. ספר <?>,רמב"ם דעות בהל' וכן לאלמנה יתום והקדים הפסוק מלשון ששינה מעירים אחרונים
שם). (סמ"ג אברהם ומשנת ח), ל"ת (סמ"ג משה ברית (שמות), יפות פנים עיין

העירו2. כך היד. בספר להלכה זה קבע ולא ויתום, לאלמנה לעזור בפועל עשייה מחייבת שהמצוה חידוש,
ועוד. ?? ?? ומחשבה דעת אחרונים:

דעות:3. זה.הלכות בלאו גם עובר ועושקם הגוזלם גם מוסיף (<?> כד (ש"ג יונה וברבינו

שהתורה4. מפני מעשה בו שיש בדבר אף עליו לוקין אין זה "...ולאו כתב: (למבי"ט) כאן ספר" וב"קרית
.<?> לרס"ג גרי"פ בביאור לקמן ועיין עכ"ל. וגו'", אפי וחרה שאמרה במה זה לאו עונש פירשה

חסידים5. ובספר ,<?> שם רלב"ג ע"ע לתועלת עינוי ובענין חסדים", גמילות זה "הרי <?> בפסוק ספורנו ועיין
בסמוך.
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:ï"áîø:úååöîä øôñì úåâùäהיתומי� על מהכביד שנמנעו רנ"ו והמצוה הרב כתב
שאפילו אומר ואני תענו�, לא ויתו� אלמנה כל יתעלה אמרו והוא והאלמנות
שהוא נאמר כא� אבל אחת, אלא פרטיו ימנו לא שבכללות שהלאו ונאמר הרב לדעת נאות

אותו תענה ענה א� באמרו הכתוב חלק� שהרי שתי� וימנו פרטי חכמי�6לאו מדרש וזה ,
בו. כיוצא מקו� בכל

:íéàøé:á"ô÷ ïîéñכל המשפטי� ואלה בפרשת הכתוב הזהיר תענו�, לא ויתו� אלמנה
דברי� באונאת אות� יענה לא פירוש תענו�, לא ויתו� היש�:אלמנה 
[ביראי

בהערה עיי� ממו�: הוצר�7באונאת ולא אסור ישראל בכל אפילו זה ודבר רעי�, בדברי� ולא [
לאוי� בב' עליה� לעבור אלא עליה� .8להזהיר

:â"îñ:ç ú"ì :úååöîä éæîøאלמנה כל שנאמר יתו� לענות ושלא אלמנה לענות שלא
שברח עבד להונות שלא ימנה לאוי� בב' למנות נוקפו שלבו ומי תענו�, לא ויתו�

תוננו. לא שנאמר לאר� מחו"ל
:ç äùòú àì,נמוכה ורוח� מאד עד שפלה שנפש� מפני ואלמנה, יתו� לענות שלא

עליה� אנו מוזהרי� מל� של ויתומי� מל� של אלמנותיו אפילו עושר, בעלי שה� ואע"פ
תענו�. לא ויתו� אלמנה כל שנאמר

שה� לפי בהווה הכתוב שדיבר אלא אד� לכל הדי� שהוא שלמה רבינו שפירש ואע"פ
הברית מפני ויתו� אלמנה שתפש אומר אני מקו� מכל לענות�, מצוי ודבר כח תשושי
צעוק א� כי זה על שנאמר נעני�, ה� מעניה� על צועקי� שה� זמ� שכל לה� הכרותה

ונאמר צעקתו, אשמע שמוע אלי ו)יצעק סה 
אלמנות(תהלי ודיי� יתומי� .9אבי
מותר, זה הרי טובה בדר� ליישר� אות� עינה אבל עצמו, לצור� אות� שעינה בזמ� בד"א
יתו� נחשב מא� יתו� ואחד מאב יתו� אחד אד�. כל משאר ברחמי� יותר ינהג� ואעפ"כ

הגדולי�. כשאר צרכיו [כל] עושה אלא בו להטפל לגדול יצטר� ולא שיגדל עד

>‚<

>„<

>‰<

אותרמב"ן:6. (ס"ה חינוך מנחת ועיין <?> עה"ת בפירושו לשונו ועיין מהם, ויחיד יחיד כל על דחייב היינו
חכמים משנת ,<?> דחיי דינא ,<?> הרקיע זהר ,<?> סמ"ק לקמן: עיין לאוין ב' למנות דיש דבריו ובעיקר ח').

ועוד ,<?> פערלא גרי"פ ,<?> הצדק עיר ,<?> ספר מגילת ,<?>=

יראים:7. ראם:וז"לספר האדר"תתועפות רבינוביץ, דוד אליהו [הג"ר לכאורה. נראה וכן ממון, בנדפס:
י"ל שפיר וא"כ עכ"ל, במעשה ולא במאמר לא אותו יענה שלא רנ"ו: ל"ת המצוות בספר הרמב"ם ולשון ז"ל].
פ"ד חרדים ובספר במעשה, היינו רעים בדברים ולא במאמר היינו דברים באונאת לא [-'דברים'] הכ"י גירסת
לדבר אפילו אלא בממון מיבעי לא תענון לא ויתום אלמנה כל כתב: כ"ד כ"ג אות יום כל ובקנה בפה מל"ת
לא פירוש רעים, בדברים ולא ממון בהונאת לא הנדפס: היראים כמש"כ וזהו עכ"ל, עינוי הוי בקושי להם

בדברים. אפילו אלא בממון מבעיא
זה8. על ראם:וכתב לאוין,תועפות בב' עליהן לעבור וכו' אסור ישראל בכל אפילו זה ודבר רבינו ומש"כ

בין חילוק אין לר"ע בין ישמעאל לר' דבין משמע פי"ח משפטים דבמכילתא העמודים ווי בביאור עליו תמה
הכתוב שדיבר ס"ל ור"ע תענון לא כתיב מדלא אדם כל שאר יליף דר"י אלא אדם כל לשאר ואלמנה יתום
מהמכילתא דקדק חדש השם וגם אדם, כל בשאר ולא זה לאו קאי לחוד ואלמנה דביתום רבינו כתב ואיך בהווה,

ביב <?> ז' סי' חכמים משנת בספר אולם עיי"ש, הרא"ם רבינו דלכו"עע"ד לומר דדוחק כתב א' אות שמועה ין
לא מלשון לה מפיק דמר בינייהו איכא דורשין דמשמעות אלא תענון דלא בלאו הן אדם בני כל הדין הוא
דעת וזהו ויתום אלמנה דדוקא וס"ל פליג דר"ע שמפרש ועי"ש וכו', דז"א בהווה הכתוב דדיבר ס"ל ומר תענון

שם. דבריו אלו מחבירו כר"ע דהלכה דקי"ל כמו דעות מהל' בספ"ו הרמב"ם
תונו לא ג"כ שהוזהרו דאע"ג ישראל בכל אינו ויתום דאלמנה העינוי זה דר"ע אליבא הרמב"ם דעת לפי והנה
להנהיגם יותר עליהם לחוס החדש בדבר לידון יצאו ויתום אלמנה מ"מ ובממון, בדברים עמיתו את איש
כל שהוזהרו העינוי הוא ויתום דאלמנה העינוי דזה ס"ל היראים רבינו אבל אדם, כל משאר יותר בחמלה
וזה יותר לאו בו להוסיף אלא נכתב לא דר"ע אליבא ויתום באלמנה מיוחד מקרא שכתוב ומה עליה ישראל

שם. ראם תועפות עכ"ל לאוין. בב' עליו לעבור רבינו שאמר
==סמ"ג:9. == == זה: בענין הסמ"ג מפרשי עיין
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ï?? ?? הסמ"ג: מפרשי ד: פרק לקמן עיין

:÷"îñ:å"ô 'éñ.תענו� לא אלמנה כל דכתיב אלמנה לענות שלא
:æ"ô 'éñלהוכיחו צרי� מ"מ שרי להוכיח אבל תענו�, לא ויתו� דכתיב יתו� לענות שלא

אד� בני משאר יותר רכה .10בלשו�

:äðåé åðéáø:ãë â øòù :äáåùú éøòùאלמנה ויצער שיצעיק ומי לעשה... הניתק לאו
בידי מיתה חייב הצער, מיני וכל בהכלמה בי� בעושק בי� בגזל בי� ויתו�

מות11שמי� משפט ישפוטו, לא ויתו� עושק, מיד גזול להציל ביד� שיש הדייני� וכ� .
שמוע אלי יצעק צעק א� כי אותו תענה ענה א� תענו� לא ויתו� אלמנה כל שנאמר לה�,

א והרגתי אפי וחרה צעקתו פירוש,אשמע יתומי�, ובניכ� אלמנות נשיכ� והיו בחרב תכ�
כנגד מידה היתו�, עינוי כנגד � יתומי� ובניכ� האלמנה, עינוי כנגד � אלמנות נשיכ� והיו

מידה.
:ç÷ íù...
שמי בידי מיתה הששית המדרגה קז: במשנהסי' נסדרו שמי� בידי מיתות וחייבי

התרומה. את שאכל וזר טהורה, תרומה שאכל טמא וכגו� הטבל... את האוכל כמו מקצת�
:è÷,הפסוק מ� אות� ללמוד יש ורוב� ובמדרשי�, בגמרא רז"ל אות� בארו אשר בה� ויש

וגו' אותו תענה ענה א� תענו� לא ויתו� אלמנה כל שנאמר ויתו�, אלמנה המענה כגו�
ז"ל רבותינו ואמרו אפי, כי(מכילתא)וחרה לומר רצונ� צועק, שאינו ואחד הצועק אחד

יחריש, החריש וא� ידו תחת המתענה יצעק צעוק א� דתו אחת ואלמנה יתו� מענה נענש
יתבר�. הש� אל היתו� יצעק כאשר ממנו ליפרע ממהרי� אבל

:êåðéçä øôñ:ä"ñ äåöîאו במעשה מהכביד שנמנענו ואלמנה: יתו� לענות שלא
לא ויתו� אלמנה כל שנאמר והאלמנות, היתומי� על בדיבור אפילו

ובחמלה: ובחסד בנחת יהיה עמה� אד� של ומתנו משאו כל אבל תענו�,
מי לה� שאי� כח תשושי ה� שאלו לפי הגר, בעני� בסמו� שכתבתי מה המצוה, משרשי
היה א� יתומי� של אביה� האלמנה איש עושה שהיה כמו נפש, בכל טענות� שיטעו�
ישרי� ונהיה בנפשנו ורחמי� חסד מדת לקנות השלמה תורתנו הזהירתנו כ� ועל קיי�,
ונראה עליה� ונחמול ונחוס בהפכינו, הטענה בכח טוע� כנגדנו יש כאילו מעשינו בכל

קיי�: האב היה א� עושי� משהיינו יותר דבר בכל זכות�
נוהגי� והיא� זו, באזהרה ויתומיו מל� של אלמנתו שאפילו ז"ל שאמרו מה המצוה, מדיני
יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בה� אד� ינהג ולא רכות, אלא אליה� נדבר שלא עמה�,
אמרו כ� ומפני עצמו, מממו� יותר ממונ� על ויחוס בדברי�, ילבינ� ולא בעבודה גופ�

מה.)ז"ל אלא(שבועות יפרע לא מקויי� שטר בידו שיש פי על א� מממונ�, ליפרע שהבא
ז"ל אמרו ועוד באחר, כ� שאי� מה נח:)בשבועה, אד�,(גיטי� שו� ע� ריב לה� יש שא�

שיחשבו מה כל לתועלת� וטועני� אות�, התובע כנגד בשביל� לטעו� חייבי� די� שבית
שהוא שימצאו מי כל די� בית שמכריחי� מעות לה� יש וא� לטעו�, אביה� יכול שהיה
מעות לו ומפקידי� וכשר, שלו� ואוהב נאמ� איש ויהיה אחריות לה� שיש מנכסי� עשיר
שלא מה להפסד, ורחוק היתומי� אל לשכר קרוב שיהיה בעני� בה� להתעסק היתומי�
לה� טוב שהוא אד� כל כ� ג� ומכריחי� דרבנ�, ריבית איסור משו� אחר באד� התירו

אפטרופא: שו� אביה� לה� הניח לא א� נכסיה�, על עינו שיפקח

>Â<

>Ê<

>Á<

==סמ"ק:10. וכו' בצביון הערות עיין לאוין ==ב'

תשובה:11. =שערי התשובה חיבור ומאירי הרמב"ן לדברי השווה
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בה� אמרו נב.)ועוד העליונ(גיטי� על יד� יהיה אד� כל ע� לה� שיהיה ומת� משא השכל
פירות... שמכרו יתומי� כיצד, באחת, מהקדש ויותר הקדש קטעי
כמו כמה כא� 
נשמטו]

[
ויתומי אפטרופס בדיני
ג� האפטרופא ולא האפטרופא, שיעשה בכל שפרע מי מקבלי� היתומי� אי� ...ולעול�
משלחו לדעת ונות� הנושא שליח לעני� בעלמא הדי� וכ� בו, חוזר הוא שמכח� לפי כ�

שפרע: מי מקבלי� אי� ששניה�
או תורה של לתלמידו הרב כגו� לתועלת�, קצת לענות� שמותר בה� אמרו מקו� ומכל
כ� ג� ואמרו אד�. כל משאר יותר בה� להקל מצוה לתועלת� אפילו אבל אומנות, של
יתומי� נקראי� ושה� צעקתו, אשמע שמוע שנאמר מצעקת�, שנעני� לה� כרותה שברית
כשאר עצמ� צרכי כל עושי� אלא גדול לאד� בעסקיה� צריכי� יהו שלא עד זו מצוה לעני�

ובמדרשות: בתלמוד מפוזרי� במקומות מבוארי� פרטיה ויתר הגדולי�. כל
עמה� לנהוג אד� בני שחייבי� ובנקבות, בזכרי� זמ�, ובכל מקו� בכל זו מצוה ונוהגת
שכ� וכל ממונ�, איבד או בה� רדה או הקניט� או והכעיס� עליה ועובר וכבוד. נחת דר�
שאי� לפי זה, לאו על לוקי� שאי� פי על וא� תעשה. בלא עובר זה הרי אות�, הכה א�
מ� כי בשקר לטעו� רשע המענה יוכל לעול� כי עליו, להלקות כדי מסוי� דבר העינוי

לטובת� או עינ� צער�,12הדי� תובע לבבות בוח� שהוא יתבר� הש� ,
שתהינה מדה כנגד מדה כלומר בחרב, אתכ� והרגתי שנאמר בתורה, מפורש עונשו והרי
מודדי� בה מודד שאד� שבמדה מרח�, ימצאו ולא יתומי� ובניה� אלמנות המעני� נשי

ח:)לו זכרונ�(סוטה ודרשו בניה. שתענה אחרת ישא ואישה תמות המענה, היא נקבה וא� ,
<?>)לברכה דרשב"י אלמנה(מכילתא לבעלה, אשה לאביו, קובל ב� אלי, יצעק כי והיה

אני: חנו� כי ושמעתי אלי, ויתו�
:?== למעלה שכתבנו הטע� מ� לאוי�, בשני ואלמנה יתו� אזהרת ימנה ז"ל והרמב"�

úåøäæà

:â"ñø.אחרה פ� ואלמנה יתו� יענו� לא פ�פא]: [ל"ת
:úìçðä äúà úåøäæà.ואלמנה ויתו� וגר עמיתו את איש תונו ובל הגדול]: [מובא[ר"ש

עיי"ש. היראים לשיטת ומשייכו <???> פערלא בגרי"פ
:úåìåãâ úåëìä.תענו� לא ויתו� אלמנה ...כל תעשה]: לא המצוות, [מני�

:ï÷æä åäéìà åðéáø úåøäæà:[האזהרות מתק הוצאת ק שכול:[עמ' ויתו� אלמנה תענו� לא
:â"áùø úåøäæàתענה לא ויתו� תענה, לא הזרי�:13ושקר כארצות תזנה לא וארצ� ,

>Ë<

החינוך:12. העינויספר "כי וז"ל: מסביר כאן החינוך על מורגנשטרן) אברהם (להר"ר אפרים" "רבבות בספר
דבר על אפילו משגיחים שאין ויש מאד, בו ומתענים קטן דבר על שמקפידים אנשים יש כי אנשים, ערך לפי
לעולם והוה אחר לאיש זה עינוי שאין לטעון המענה יוכל לעולם ומש"ה כלל, עינוי לגביה נקרא ולא גדול
כוונת וזו לוקה אינו שפיר ומש"ה כלל, מעונה היתום אין שמא זה ספק הוא גופיה למותרה וגם ספק, התראת

עכ"ל. פשוט", וזה בזה ז"ל האחרונים קושיות כל ול"ק מסוים דבר העינוי שאין [-החינוך] ז"ל רבינו
כאן מצותיך":וכתב ב"דרך למלך נ"ב:המשנה מסויים, דבר העינוי שאין לפי זה לאו על לוקין שאין ואע"פ

סימן המחבר וכמ"ש מעשה אף עליו לוקין אין מעשה מבלי עליו לעבור אפשר זה שלאו לפי לומר אפשר עוד
ועוד <?> חינוך מנחת לקמן וע"ע עכ"ל. ודו"ק, לי נוח אינו המחבר שכתב והטעם יע"ש, ותקס"ט ושמ"ה שמ"ד

החינוך. אחרי בציונים המובאים אחרונים
רשב"ג:13. ==אזהרות זה על שעומדים ראיתי ולא אלמנה עינוי בכלל הזכיר שלא =צ"ע
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:òé÷øä øäæהוא כי אחד בלאו ואלמנה יתו� כלל ז"ל הרמב"� הנה תענה, לא ויתו�
בלאו הכתוב שכלל� מפני בעצמו אחד כל הפרטי� נמני� שאי� שבכללות הלאוי� מ� אצלו
יהיה שאפילו ואמר עליו חלק ז"ל הרמב"� אבל תענו�. לא ויתו� אלמנה כל ואמר אחד
ענה א� ואמר הכתוב חלק� הרי בכא� אבל הפרטי� לא הכלל אלא נמנה שאינו כדבריו
הרב ואמר מיוחד, לאו מהחלקי� אחד כל למנות לו יש הכתוב שחלק� וכיו� אותו, תענה

בשרשי� שכתבתי ממה נראה וכ� בזה כיוצא מקו� בכל לחז"ל נדרש הוא שכ� .(ט)ז"ל

בסנהדרי� אמרו שהרי הזה, במקו� דבריו רואה שאיני וידעוני(ג:)ובכריתות(סה.)אלא אוב
שמה לא דמיתה חלוקה חלוקה שמה דלאו דחלוקה בלאו חלוקי� ואי� במיתה חלוקי� שה�

חלוקה אינה בעונש אפילו בלאו חלוקי� אינ� שא� הוא מזה והנלמד ביאורחלוקה, =עיין
לתרץ. מש"כ פ') ל"ת (ח"ב <?> פעלרא עצמוהגרי"פ ז"ל ט)והרב ל"ת על(סה"מ להשיב זה כתב

דמיתה. חלוקה מפני אזהרות לשתי וידעוני אוב שחלק ז"ל הרמב"�

:íéãøç øôñ:ãë ÷øôבכל לשומר� ואפשר וקנה בפה התלויות התורה מ� ל"ת מצות
ãë:יו�... âë ïîéñאלא בממו� מבעיא לא תענו�, לא ויתו� אלמנה כל

אתכ� והרגתי בתריה דכתיב למענה מיתה הכתוב וענש עינוי, הוי בקושי לה� לדבר אפילו
תרי"ג)בחרב. :(ממני�

:øö÷ä úååöî øôñ:àð äåöîשנאמר ויתו�. אלמנה לענות שלא תעשה לא מצות
אלמנתו אפילו ממו�, בעלי ה� אפילו תענו�, לא ויתו� אלמנה כל
ויחוס קשי�, בדברי� לב� יכאיב ולא יצער� ולא כבוד. בה� לנהוג צרי� ויתומיו, מל� של
ומקלל�, אות� המכה שכ� וכל לב�, מכאיב או שמכעיס� ומי ממונו. מעל יותר ממונ� על
אלמנות נשיכ� והיו בחרב אתכ� והרגתי אפי וחרה בתורה: מפורש ועונשו זה, בלאו עובר
בעצמו צרכו כל ויעשה שיגדל עד יתו�, נקרא הא� מ� או מאב יתו� בי� יתומי�. ובניכ�
מקו� ומכל ישרה, בדר� להדריכ� ולאומנות תורה לתלמוד לענות� ומותר הגדולי�. כשאר
ובנקבות: בזכרי� זמ�, ובכל מקו� בכל ונוהג וברחמי�. בחסד לאט, לגדל� עליה� יחוס

>È<

>‡È<
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התורה+ מפרשי ב: _פרק

:áë ÷øô úåîù'לה �ל�י יחר� לאלהי� זבח ְֱֳִִִֵַַָָָֹֹ(יט)
�אר� היית� גרי� �י תלחצ�� ולא ת�נה לא וגר (כ) :�ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלב 

(כא) ïepòú:מצרי�: àì íBúéå äðîìà ìkא� (כב) ְִִָÈÇÀÈÈÀÈÉÀÇִ
:�צעקת א%מע %מע אלי יצעק צעק א� �י �את תע�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹע�ה
אלמנ�ת נ%יכ� והי� �חרב אתכ� והרג�י א'י וחרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ(כג)

פ יתמי�: ְְִֵֶֹ�בניכ�

�ל תהיה לא ע(� העני את ע(י את �לוה �ס* א� ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ(כד)
-למת �ח�ל חבל א� (כה) נ%�: עליו ת-ימ�. לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ�נ%ה
לב / �כס�ת הוא �י (כו) :�ל �%יב�� ה0מ% �א עד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹרע�
ו%מע�י אלי יצעק �י והיה י%�ב �(ה �לער �-מלת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהוא

ס אני: ח��. ִִַָ�י

:ïepòú àì íBúéå äðîìà ìkÈÇÀÈÈÀÈÉÀÇ

:Bú÷òö òîLà òîL éìà ÷òöé ÷òö íà ék Búà äpòú äpò íàÄÇÅÀÇÆÉÄÄÈÉÄÀÇÅÇÈÉÇÆÀÇÇÂÈ

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçåÀÈÈÇÄÀÈÇÀÄÆÀÆÆÈÆÀÈÀÅÆÇÀÈÀÅÆÀÉÄ
כא
כג) כב (שמות

:äðîìà ãâá ìáçú àìå íåúé øâ èôùî äèú àì

יז) כד 
(דברי

:ñåì÷ðåàקדמי יקבל מקבל א� ארי יתיה תעני ענאה א� תענו�: לא ויית� ארמלא כל
נשיכו� ויהוי� בחרבא יתכו� ואקטול רוגזי ויתק� קבילתיה: אקביל קבלה

יתמי�: ובניכו� ארמל�

:ïúðåäé íåâøúתסגפו� לא ויתו� ארמלא לכו�14כל אזדהרו� יתיה תסג� סגפא אי� :
צלותיה בקל אנא שמע קדמי בצלוי עליכו� ויצווח יקו� אי� ארו�
יתמי�. ובניכו� ארמל� נשיכו� ויהו� דמותא בחרבא יתכו� ואקטול רוגזי ויתק� ליה: ופרע

:é"ùø,ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìëלפי בהווה הכתוב שדבר אלא אד� לכל הדי� הוא
לענות� מצוי ודבר כח תשושי .15שה�

,åúà äðòú äðò íàכמו עונשו, פירש ולא גז� קצר, מקרא זה טו)הרי ד כל(בראשית לכ�
אותו תענה ענה א� כא� א� עונשו פירש ולא גז� קי� סופ�16הורג כלומר גזו�, לשו� ,

וגו' אלי יצעק צעק כי למה, של�, את ברש"י).ליטול הרמב"ן גירסת ואנקמנו; =אשמענו

>·È<

>‚È<

>„È<

>ÂË<

יהונתן:14. ??תרגום ה"סיפוגין" משמעות להבין =יש

עה"ת:15. רש"ירש"י דעת להבין המפרשים שטרחו אלא >?> כאן ממכילתא דבריו מקור אדם: כל ה"ה
ובמלבי"ם המכילתא, ובמפרשי אריה, גור עיין כר"ע, פסק לא ולמה ור"י עקיבא רבי של המחלוקת בביאור

עיי"ש. <?> חיים בחפץ אחריהם ונמשך אומלל, אדם לכל דהכוונה דפירשו <?> הקטנה ויד <?>
רמב"ן,16. בסמוך: עיין רש"י דברי להבין טרחו [בתוספותהרבה התוס' בעלי טור, הרא"ש, פירוש חזקוני,

== ועד ועוד אריה, גור לגר, חוזר תענה דענה דקרא תרוה"ד) (לבעל מהרא"י וביאורי עה"ת], השלם
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,úåðîìà íëéùð åéäåובניכ� אלמנות שנשיכ� יודע איני אתכ�, והרגתי שנאמר ממשמע
עדי� יהיו שלא חיות, כאלמנות צרורות הנשי� שיהיו אחרת, קללה זו הרי אלא יתומי�,
לירד די� בית יניחו� שלא יתומי�, יהיו והבני� להנשא אסורות ותהיינה בעליה� למיתת

נשבו. א� מתו א� יודעי� שאי� לפי אביה� פל"ח]לנכסי דר"נ ואבות לח: ב"מ פי [על

:í"áùø,ïåðòú àìבהווה הכתוב ודיבר בסבלות�, ענותו למע� וגו',17כמו נשיכ� והיו .
מדה. כנגד מדה

:àøæò ïáàתענה א� אמר רבי� לשו� תענו� לא שאמר יחיד]...ואחר לשו� 
כל[ כי
מענה יחשב הוא ג� יעזר� ולא ואלמנה יתו� מענה שהוא אד� .18רואה

א� העונש. והנה ענה, וחרהא� אחריו בא כ� על כול�, על העונש עוזר, ואי� יענה אחד
רק האלמנה, די� וכ� היתו� על אלי, יצעק צעק א� כי ואמר כולכ�. אתכ�, והרגתי אפי

האלמנה. כמו לדבר ידע ולא קט� שיהיה יתכ� היתו�
:àøæò ïáàוהחרישו הענוי הרואי� משפט כי רבי�, בלשו� תענו�, לא הקצר: הפירוש

אתכ�: והרגתי תענה... ענה א� כתוב כ� על המענה, כמשפט
:í"áîøä ïá íäøáà,'åâå äðîìà ìë,שבה� ועניי� שבה� עשירי� לכלול ב'כל' כיו�

מל� של ויתומיו מל� של אלמנתו אפילו ז"ל: מרי לאבא
בממונ� ולא ושיעבוד, כיבוש ע"י בגופ� אות� יצערו לא הטע� תענו�, לא רחמי�. צריכי�
כדי שהוא לא א� הלב, ויגו� דברי� הקנטת ידי על בנפש� ולא ופשיעה, בזבוז ידי על

ורחמנות. בנחת יהיה ואעפ"כ [ואומנות], תורה ו]ליתו� [לאלמנה ללמד
כ� אינו וא� ריב�, לריב וימהר לה� לענות שיחיש צעקתו' אשמע 'שמע מאמר וטע�
ואת המענה את טעמו, אתכ�, והרגתי צועק. כל צעקת שומע יתעלה הוא שהרי יקשה
היותר והיגו� נמהר היותר והעונש עז היותר הכאב הוא בחרב והמות אות�. לענות הרצי�

החיי�. בעלי של קשה
:â"áìø:úåìéîä øåàéá,ïåðòú àìולא בדברי� לב� יכאב ולא ויקניט� יכעיס� שלא ר"ל

בעני� המקו� בזה התורה שתזהיר ראוי אשר הוא העינוי זה כי ממונ�, יאבד
בו הרצו� יצעק, צעוק א� כי לחולשת�. בה� יקלו האנשי� רוב כי והיתומי� האלמנות
תמורת 'כי' מלת שבאה ר"ל האופ� בזה רבי� בלשוננו ימצאו וכבר יצעק, צעוק א� הנה

'הנה'.
:íéøáãä øåàéá,ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìë,בממונ� הפסד לה� לגרו� או בדברי� אפילו

מלענות הוזהרנו הנה ביותר עשיר היתו� שהיה או ביותר עשירה האלמנה שהיתה ואע"פ
אות�.

,åúåà äðòú äðò íàיצעק צעוק א� הנה לענותו, רגיל שתהיה פחותה תכונת� שתהיה ר"ל
צעקת ר"ל צעקותו, אשמע שמוע אלי, הצעקה שתבוא באופ� לצעוק שירגיל ר"ל אלי
ראוי יותר הוא האיש כי העני� בזה היתו� התורה לקחה ואול� לאלמנה, הדי� והוא היתו�

בטבע. דעתה לחולשת האשה מצעקת צעקתו שתשמע
שתהיינה באופ� מדה כנגד מדה לשל� בחרב אתכ� והרגתי אפי וחרה נקמת� ��אק ֶוהנה
והוא שניה קללה הוא העני� שזה במכילתא פירשו ורז"ל יתומי�. ובניכ� אלמנות נשיכ�
בעליה� שילכו כמו חיות באלמנות צרורות שתהיינה אלמנות במדרגת נשיכ� ישי� שכבר

>ÊË<

>ÊÈ<

>ÁÈ<

>ËÈ<

??==רשב"ם:17. אדם כל דה"ה ס"ל האם

עזרא:18. 'והואאבן דבר העמק ועיין ראשונים, ועוד בטור בשמו ומובא בסמוך, הקצר בפירוש גם ==כ"כ
לאו. בו אין אבל נענש מוחה ולא ויתום אלמנה בזיון דהשומע <?> חיים חפץ ועיין נכון'
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אביה� בנכסי לירד ב"ד יניח� שלא יתומי� הבני� ויהיו מתו, א� נודע ולא הי� למדינת
מתו. א� נודע לא כי

והוא האזהרה זאת באה בעבורה אשר הסיבה שתתמיד עת בכל יתומי� נקראו הבני� והנה
דינ� אי� זה אחר ואמנ� ולהנהיג�, בעניניה� להטפל גדול לאד� בו יצטרכו אשר הזמ�

היתומי�. די�
וחנינה הטבה שיקרא ראוי הוא אבל לטוב, שתכליתו מה ענוי יקרא לא כי שתדע וראוי
וללמד� ראוי באופ� ליסר� אד� אות� ענה א� ולזה תכלית�, בש� יקראו הפעולות כי
עובר זה אי� אות�, שהכה או לב� מכאיבי� דברי� האופ� בזה לה� ואומר ואומנות מצות

תעשה. בלא
:äùøôä óåñáבתכלית בא הפרשה בזאת והמצות מהאזהרות שבא שמה שתדע וראוי

יזכר שלא במה לחבירו מהאד� שיגיע ההיזק לזכור בא זה ואחר הסידור... מטוב הסידור
כרצונו נעשה שכבר שיחשוב באופ� בממו� יזיקנו או בדבריו לבו שיכאיב כמו נזק, היות

כמו פשע בזה הגרושאי� זכר והנה הלוה. בו שישתעבד והרבית וממכר במקח האונאה
תלוה)... כס� (א� העני ואח"כ והיתו� האלמנה ואח"כ תונה) לא (וגר תחילה

:ï"áîø.שפלה ונפשה מצויה דמעתה כי נכסי�, בעלת עשירה אפילו אלמנה, כל וטע�
אלמנות, נשיכ� והיו אחריו כתיב כ� על מה�, יחיד כל אותו, תענה ענה א� ואמר
רבותינו אותו מנו לא הזה והעונש היתו�. בצעקת יתומי�, ובניכ� וצעקתה, האלמנה בעונש

שמי� בידי מיתה חייבי בסנהדרי�19בכלל השנויה שבמיתה ה� דואלו ,(פג.)בברייתא
יחללוהו כי בו ומתו בה� שנאמר שמי� בידי אד� בני כמיתת מיתה זה שאי� והטע�

ט) כב תמותו(ויקרא ולא לב), יח או(במדבר אויב בחרב אות� שיהרג בכא� ענש אבל ,
לעול�: יתומי� ובניה� לעול� אלמנות נשיה� והיו הודע בלא ונספה ירד במלחמה

קי� הורג כל לכ� כמו ענשו, פירש ולא גיז� קצר, מקרא זה הרי אותו, תענה ענה א�
טו) ד ליטול(בראשית סופ� גיזו�, לשו� אותו תענה ענה א� כא� א� העונש, פירש ולא ,

שהביא העד וג� נכו�, ואיננו רש"י. לשו� ואנקמנו. אשמענו אלי יצעק כי למה, של�, את
יאמר, שלו, משמושי� אחד שהוא א�, כמו הזה במקו� כי שיהיה יתכ� אבל כ�, העיד לא
קברי� אי� המבלי כדר� וחזוקו, העני� לנחו� והכפל צעקתו, אשמע שמוע אלי יצעק א�

א) יד במשה(לעיל א� הרק ב), יב :(במדבר
צעקתו, אשמע מיד בלבד אלי יצעק צעוק רק אותו תענה ענה א� יאמר כי בעיני והנכו�

ממ� אותו ואנקו� אושיענו אני כי כלל, אחר לדבר צרי� לוח�20איננו אתה כי והטע�, .
יטרחו האנשי� שאר כי אד�, מכל יותר נעזר הוא והנה מיד�, מושיע לו שאי� מפני אותו
יצילו, לא והצל יועילו לא ואולי נקמת�, לנקו� עוזרי� ואחרי שיושיעו� מושיעי� אחרי

חמה ובעל ה' נוק� כי ממ�, וינק� בה' נושע בלבד בצעקתו ב)וזה א 
:(נחו
שאמר מה כגו� רבי�, בכתובי� הזה כעני� כב)ויבא כב ואל(משלי הוא דל כי דל תגזל אל

עוזרי� לו ואי� דל שהוא בעבור דל תגזול אל יאמר ריב�, יריב ה' כי בשער עני תדכא
אמר וכ� בעבור�, יריב ה' כי בשערי� אשר העני תדכא י)ואל כג 
אל(ש יתומי� ובשדה

כא� א� אד�. מכל יותר וקרוב חזק גואל לה� שיש שמו, צבאות ה' חזק גואל� כי תבוא
לא ושמה השמי� מ� והשלג הגש� ירד כאשר כי וכמוהו יושע. בלבד בצעקתו כי אמר
יהיה כ� לאוכל ולח� לזורע זרע ונת� והצמיחה והולידה האר� את הרוה א� כי ישוב

חפצתי אשר את עשה א� כי ריק� אלי ישוב לא מפי יצא אשר י)דברי נה בשניה�(ישעיה ,

>Î<

שמיםרמב"ן:19. למיתות ומדמהו שמים בידי מיתה חייב וי' א' שהמענה שכתב יונה רבינו עם =השוה
סופר] יעקב בברית בזה והעיר עיי"ש, שם בסנהדרין

הרמב"ן==20. דברי מסביר המלב"ם בפירוש במכילתא לקמן =עיין
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שחפצתי, מה שיעשה א� כי וכ� מיד, האר� את שירוה א� כי אחר, דבר יעשו שלא יאמר
אל� מולדתי ואל ארצי אל א� כי וכ� אלא, כטע� הוא ל)והנה י :(במדבר

:øåù øåëá é"øåúåà äðòú äðò íàאתה רוצה א� כלומר וגו'], יצעק צעק א� [כי
הוא, נפשה באנפי מילתא ענה' ו'א� אותו], תענה [אזי אתה שתתענה

אשמ שמוע אלי יצעק צעוק א� כי כיצד, [אתה], תתענה ואז אותו תענה צעקתו.[א�] ע
כמו להתענות, רוצה אתה א� [�אומר] שהוא כמו ענה' ו'א� מידה. כנגד מידה אפי, וחרה

לאבד� ורוצה הרבה מעות אביו לו שהניח כט:)מי כ�,(ב"מ על להזהירו כ� ואומר וכו',
תענה ענה א� מדקרינ� למימר ואיכא כזה. קצרי� מקראות והרי להזהירו, כדי נמי וכא�
כמו 'כי' לפרש, איכא וא� יצעק. צעוק א� תשמע, שמוע א� כמו תענה, ענה ולא אותו
וא� צעקתו, אשמע שמוע אלי יצעק צעוק דא� ראוי, הוא א� שמא קאמר והכי דילמא,

הלשונות. מד' אחד ודילמא הוא כשמא 'כי' כתב הכי ומשו� אשמע, לא ראוי אינו

:éðå÷æç,íåúéå äðîìà ìëדוגמא ויתו�, אלמנה ???)שו� מלאכה,(שמות כל תעשה לא
תמונה ??)וכל 
שה�(ש והאלמנה היתו� הזכיר ואח"כ כח לו שאי� גר הזכיר .

כח. לה� שאי� ישראלי�
,ïåðòú àìלפי זו, בפרשה הכתובי� הדיני� בכל כ� שאי� מה רבי� בלשו� כתובה זו מצוה

מוחי�, ואינ� עלבונ� רואי� ה� שהרי מקניטו, שאינו אותו אפילו ב�, פושעי� שכול�
וגו'. אתכ� והרגתי אפי וחרה רבי� בלשו� העונש הזכיר ולכ�

,åúåà äðòú äðò íàהעני כשישתוק עונשו פירש לא כלומר עונשו, פירש ולא גז� פרש"י
שמא דילמא, יצעק, צעוק א� כי וגו'. נשיכ� והיו אשמע שמוע אלי יצעק א� והיה אבל
קט� להיות שדרכו מדבר הוא היתו� על יצעק, צעוק אשמע. שמוע אלי ויצעק ראוי הוא
צעקתו, אשמע שמוע כ�. האלמנה די� [ג�] א� האלמנה, כמו עלבונו להראות דעת בו ואי�

מדה. כנגד מדה יתומי�, ובניכ� אלמנות נשיכ� המענה. לוקה הדי� מ� שהרי

:ù"àø:[זקני� åúåà,[הדר äðòú äðò íàכל לכ� כמו עונשו פירש ולא גיז� פירש"י
אי� וא"ת קי�. וכו',הורג אתכ� והרגתי אפי וחרה כתיב והא עונשו פירש לא

זהו בפסוק שפירש עונש ואותו המעונה צעק דלא היכא עונשו פירש דלא דר"ל לומר ויש
כשצועק. דוקא

דיינא דאיכא היכא לצועק איכא עונש דוקא, צועק של עונשו פירש לא פירושו הכי א"נ
בחבירו החובל בפרק כדאמרינ� צג.בארעא נענשעיי"ש)<??>(ב"ק חבירו על די� והמוסר

הכה�: שמואל ה"ר מורי מפי צועק, של עונשו פי' לא פירש"י ולכ� תחלה,

:'ñåúä éìòá:[זקני� íåúéå,[הדר äðîìà ìë.אלו נקט בענוי� לדבר שהתחיל מאחר
לענות� רוצה א� כלומר היא נפשה באפי מילתא אותו, תענה ענה א�
שמא וה"ק דילמא. לשו� זה כי לפרש יש אלי, יצעק צעוק א� כי תתענה. ואז אותו תענה

צעקתו: אשמע לא ראוי אינו וא� צעקתו. אשמע שמוע אלי ויצעק הוא ראוי [השוהא�
מקורו] הוא וכנראה לעיל שור בכור ר"י עם

,åú÷òö òîùà òåîù.קי� הורג כל לכ� כמו והוי עונש� פירש ולא גיז� הקונטרס פירש
הקב"ה, אל צעק כי דהיינו י"ל בכ�, אפי וחרה דכתיב דבתריה העונש פירש והלא וא"ת
הורג דכל דומיא הוי והשתא דינו, מה פירש לא הענוי מ� הקב"ה אל צעק לא כי אבל
אחרת קללה אלא ממש בעליה� שמתו אלמנות ר"ל אינו פירוש אלמנות, נשיכ� קי�:
לה� יהא שלא אלמנות לה� קרי ולכ� מרחק, באר� בעליה� שילכו הקללה היא ומה היא,

אביה�: בנכסי לירד יוכלו שלא יתומי� ובניכ� עגונות וישבו להנשא שיוכלו עדי�

>‡Î<

>·Î<

>‚Î<

>„Î<
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:øåèä ùåøéô,ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìëודמעתה שפלה נפשה כי עשירה היא אפילו
שמעני� הרואה עונש כי אברה� ר' ופירש רבי� לשו� ואמר מצויה.

המענה. כעונש ושותק, אלמנות,אותה נשיכ� והיו מכ�. יחיד כל על אותו, תענה ענה א�
בידי מיתות חייבי כשאר זה ואי� היתו�, בעונש יתומי� ובניכ� וצעקתה. האלמנה בעונש
אלא שבמיתה אלו ע� בסנהדרי� מנוהו לא כ� על יחללוהו כי בו ומתו בה� שנאמר שמי�

אויב. בחרב או במלחמה שיהרג עונשו
,åúåà äðòú äðò íàאתכ� והרגתי בתריה דכתיב והא עונשו פירש ולא גז� רש"י פירש

כתב והרמב"� כלו�, פירש לא צועק שאינו מי על עונש אבל הצועק של עונשו זה וגו'
לחזק הלשו� וכפל צעקתו אשמע מיד אלי יצעק א� במקו� כי הוא ופירש נכו�, ואינו
לו שאי� בעבור לוחצו אתה והטע� צעקתו, אשמע דהו כל בצעקה מיד כי לומר העני�
וזה ימצאו לא ואולי עוזרי� לבקש יטרחו אנשי� שאר כי מכל, יותר נענה הנה עוזרי�

ממ�. וינקו� בה' נושע בלבד בצעקתו
:íéøåèä ìòá'ב עינוי]תענה, של 
(בראשית[
פסוקי בנותי את תענה א� תענה, ענה א�

ויתו� אלמנה דכתיב מהכא דילפינ� מתשמיש, תענה א� עז:) (יומא שדרשו זהו נ), לא
צרורות יניחו� שלא אלמנות בעני� אות� יענה שלא תענה, ענה א� ליה וסמי� תענו� לא

חיות. כאלמנות
מרובה ענוי אחד לומר יחיד, לשו� אותו, תענה ענה א� רבי�, לשו� בנו"�, תענו�. לא
כאילו האחד ענה א� שאפילו בזה, זה ערבי� ישראל שכל לומר ד"א מועט. ענוי ואחד
לו שתעשה במדה הכל לומר כפול הכל אשמע, שמוע יצעק, צעק תענה, ענה כול�. ענו

ל�: אעשה

:ñçåéî åðéáø,ïåðòú àìבדי� תצער� אל כלומר הוא, צער לשו� שבמקרא עינוי כל
ישפוטו לא יתו� שנאמר כעני� מה� עי� תעלי� כג)שלא א וכ�(ישעיה ,

להתענות שדרכו במי בהווה הכתוב שדבר אלא אד� כל לשאר .21א�
שכ� וכל מעט ענוי אפילו תענה, ענה א� המילה. לתפארת והוא יתר הנו"� תענו�, לא
המקו� צועקי� שה� זמ� שכל ואלמנות ליתומי� הבטחה הרי יצעק, צעק א� כי מרובה.
(ש)אני צועק כשהוא זמ�, כל צרתו רואה אני צועק שאינו ואע"פ אשמע, שמוע אות�. יענה

לשמוע. ממהר
בכ� ה' א� וחרה להל� ונאמר א� חרו� כא� נאמר אפי, ד)וחרה ז 
עצירת(דברי להל� מה ,

עינוי שעל למדנו כ�, להל� א� חרב כא� ומה כא�, א� וגלות ועלגשמי� ואלמנות יתומי�
שנינו וכ� לעול�, באי� וגלות גשמי� ועצירת חרב לג.)ע"ז עינוי(שבת על לעול� בא חרב

גילוי ועל ע"ז על לעול� בא גלות כהלכה, שלא בתורה המורי� ועל הדי� עיוות ועל הדי�
וכו'. עריות

:ééçá åðéáø...[
הקוד מפסוק כח[המש� תשושי שכול� לפי והיתו� האלמנה אליו וצר�
שערי כי מצויה דמעת� והנה אות� ולהצר להרע בה� מקילי� והבריות
בי� בגופו בי� עמה� ולהתחסד להיטיב בה� להזהר אד� צרי� כ� ועל ננעלו לא דמעה

הנביא הזכיר וכ� נח)בממונו. נפש�,(ישעיה לרעב ותפק עוד והזכיר לחמ�, לרעב פרוס הלא
בדברי�. רוח קורת לו להמציא עצמו שיזמי� נפש� לאו וא� ת�, לחמ� לו לית� ל� יש א�
לא עליה� שהזהיר האלמנה בי� היתו� בי� ואחד אחד לכל יחזור אותו, תענה ענה א�

והשמיעה: והצעקה הענוי כפל כי כפול הוא הזה הכתוב לשו� וכל תענו�.

>‰Î<

>ÂÎ<

>ÊÎ<

מיוחס:21. חרוןרבינו בענין דבריו בהמשך עוד ועיין הדין ועינוי במשפט עוון על הלאו שמפרש ==חידוש
הדין עינוי על קאי שהכל אף
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אחרי שיטרחו שיהיה דבר באיזה עלובי� שה� העול� בני דר� כי בזה לפרש ויתכ�
יבטחו לא ולכ� עוזרי� לה� אי� הכח חלושי ה� והאלמנה והיתו� ועוזרי�, מושיעי�
נעזרי� ה� כי הכתוב יודיע זה ובעבור ומג�, ומושיע עוזר שהוא בהקב"ה א� כי באד�

בה� שכתוב וכעני� אד� מכל כג)יותר את�,(משלי ריב� את יריב הוא חזק גואל� כי
ענה א� שיאמר ראוי והיה הענוי, כפל לכ� היו� כל תמיד לענות� הבריות שדר� ומפני
אחר פע� מה� אחד לענות שלא להזהיר אותו ואמר שהזכיר, ולאלמנה ליתו� אות� תענה
אשמע שמוע אלי מה� אחד כשיצעק כלומר אלי יצעק צעוק א� כי כ� יעשה שא� פע�,
לכפול הכתוב הוצר� כ� ועל אחד, כל של וצעקה צעקה כל וכ� ואחד, אחד כל של צעקתו

וצעקה צעקה כל על שמיעה לית� כדי והשמיעה ,22הצעקה
שכתוב והוא בצעקתו לו שיש והצער הצעקה כפי ומדרגותיה השמיעה חלקי מצינו וכ�

לט) 
לשו�(תהלי שפתיו מנענע שאד� בתפלה הזכיר האזינה, ושועתי ה' תפלתי שמעה
וגדול האוז� הטיית שהוא האזנה לשו� וצועק יותר שמצטער בשועה והזכיר שמיעה,
הפקת והוא תחרש אל הזכיר יותר גדול וצער הכנעה מתו� היוצאה ובדמעה משמיעה,

כמדתו: אחד לכל למדוד השכר בנתיבות מדקדק הקב"ה אי� מזה ותבי� רצונו,
במדרש תמצא לזה לג)ודומה אל(איוב מני אחד מלי� מלא� עליו יש מלא�א� אמר לא ,�

שמוע יאמר או חובה. אל� מני אחד זכות כלומר אל�, מני אחד מלי� אלא אל� מני אחד
שעושה ממי נפרע שאני אשמע חברו, לו שעושה החמס לו שאשל� שמוע צעקתו אשמע
מדת כלומר היא הדי� מדת חנינה ולשו� אני, חנו� כי ושמעתי אלי יצעק כי וזהו החמס לו

כנגדו: מתוחה הדי�
זה ואמר גרי�, שהיית� אתכ� להוציא כדי במצרי� מכה שהיתה הדי� מדת אפי, וחרה
הכל היתו�, כנגד יתומי�, ובניכ� אלמנה, כל כנגד נשיכ�, והיו ואמר שהזכיר. הגר כנגד
לרחמי� תתהפ� הדי� מדת עליה� ומרחמי� בה� נזהרי� שאת� זמ� וכל מדה, כנגד מדה
תהיה ולכ� ובניכ� את� ימי� תאריכו ובזה הפורענות ממדת מרובה טובה מדה שהרי

שנאמר ימי� אריכות הצדקה פרי שהרי הש"י, לפני י)צדקה ממות(משלי תציל וצדקה
יב)וכתיב 
הקרבנות(ש מ� יותר צדקה וגדולה מות, אל נתיבה ודר� חיי� צדקה באורח

כא)שנאמר 
מזבח:(ש לה' נבחר ומשפט צדקה עשה
ìהכאב ומעמיק והבעל האב בחסרון נזכר ידו על כי כפול הוא העינוי

:êéùìàתזכיר בל הזהרתי� הלא יאמר והצעקה... העינוי כפל ועני� הסמיכות ...ולעני�
שאלמנה באופ� תעשה לא שאפילו עתה מזהיר� הנני שקדמו, רע�תיו הגר ָָאת
והיתו� נעוריה, אלו� תזכור האלמנה בענות� כי ויצטערו, למו שחלפו טובת� יזכרו ויתו�
והיתו� אד�', ענני לא בעלי עטרת חסרתי לולא כי לי 'אויה אומרת זאת כי אביו, את

בעזרי'. היה כזאת לעת כי אבי על לי 'אויה אומר
הוא אלו שייחדתי מה ואמר בא כ� על לענות, אוכל אלה שתי לזולת הא� תאמר ושמא
כל שזוכר ב, אד� לכל אשר העינוי א, כפול עינויי� כי אותו' תענה ענה א� 'כי להודיע
עינויה ונכפל מת אז כאילו עליו ומתמרמרת אישה מות זוכרת שזו לו, חסר אשר אחד
ענה' א� 'כי נמצא אביו, על ג� בוכה היתו� וכ� עינוני', לא כמוני היו לו 'ה� ואומרת

אותו', 'תענה וזהו כפול, עינוי שהוא אותו' 'תענה ג� א� כי הוא אחד לא
צע לא צעוק' 'א� האלמנהוכ� כי והוא כפול, שהוא 'יצעק' ג� א� כי תהיה בלבד אחת קה

לא חי אישי היה א� באומרה אישה מות על צעקה וג� העינוי מציאות על צעקה תצעק
משפטיו על וצועקת הזה, הרע מהאיש אישי פשע ומה לענותני, לב� אל אלה יערבו

>ÁÎ<

בחיי:22. עיי"ש.רבינו כאן הפסוק בפירוש דומים דברים כותב וישב לפרשת בפתיחה בראשית בספר
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אשמע' 'שמוע אני וג� הלזה, הדר� על יתמותו ועל שברו על יצעק היתו� וכ� יתבר�,
חסרונ�. הזכרת ועל העינוי על – שמיעות שתי

בממוןהערה: גר שהמאנה הרמב"ם במש"כ זה כעין שכתב הט"ו פי"ד מכירה הל' שמח אור דברי עם השווה
וע"ע .?? אברהם משנת עיין זה כעין שכתבו אחרונים עוד ויש עיי"ש, דברים דאונאת הלאו על גם עובר
שמתוך היא דההקפדה חרש, תקלל לא לענין סו. סנהדרין רש"י דברי לזה שמשייך 154 עמ' השלום" "מצוות

ועיין]. בקללה דברים אונאת באיסור לדון מקום יש [-לפי"ז ע"כ. שפלותו, על ומיצר לב נותן הוא הקללה

:åðøåôñ,ïåðòú àìלענותו כונת� תהיה היתו� את כשתענה א� אותו, תענה ענה א�
וחרה חסדי�. גמילות אלא זה אי� לו ולהיטיב ליסרו תענהו א� אבל בלבד,
כנגד מדה העונש ויהיה במצרי�, ישראל כעני� המענה, על ואקצו� הצועק על ארח� אפי,

ובניו: אשתו ענוי כרחו על יסבב ברצונו ויתו� אלמנה את שעינה שמי מדה,
:äéøà øåâ,íãà ìëì ïéãä àåäתענו� לא ויתו� אלמנה כל הת�: איתא והכי במכילתא,

מדכתיב פירושו דהכי לפרש לי ונראה תענו�, לא ת"ל מני� אד� כל שאר
לא ופרט, כלל כמו דהוי ואלמנה, יתו� תענו� לא כתיב ולא תענו�, לא ויתו� אלמנה כל
תענו� לא דכתיב עכשיו אבל שבפרט, מה אלא בכלל ואי� פרט, ויתו� אלמנה כלל, תענו�

הכל. ומרבה וכלל, פרט הוי בסו�,
חבירו נגד כמותו דהלכה עקיבא רבי דברי הניח למה לי דקשה מו.)אלא דסבירא(עירובי� ,

הכתוב שדבר ולא ביותר, עליו מזהיר לכ� לענות�, שמצוי הכתוב דבר ואלמנה ביתו� ליה
יתו� בי� חילוק אי� עקיבא לרבי ובי� ישמעאל לרבי דבי� מפרש רש"י כי ואפשר בהוה,
שאי� עקיבא רבי וקאמר כדלעיל, מקרא דריש ישמעאל דרבי אלא אד�, ושאר ואלמנה

וא בהוה, הכתוב ומדבר לענות�, מצוי שהרי אד�, כל שאר ולרבות לדרוש צרי�צרי� י�
אמר שהרי עקיבא, רבי דברי כ� שמפרש רש"י מדברי משמע וכ� אד�. בני שאר לרבות
דבהא זה פירוש לי נראה לא אבל עקיבא. רבי דברי ה� וכ� בהוה', הכתוב שדבר 'אלא

תנאי: ה� פליגי
תענה ענה א� שאמר בזה דבר נזכר לא דהא עונשו, פירש ולא גיז� קצר מקרא זה הרי
אלי, יצעק וצעוק אות� תענה ענה א� למכתב והוי אלי, יצעק צעוק א� כי זה על שיאמר
תענה ענה א� פירושו וכ� ענשו. פירש ולא גיז� אותו תענה ענה דא� לומר צרי� לכ�
כפשוטו, הוא שהכתוב נראה היה לי אבל וגו'. יצעק צעוק א� כי ולמה ידו, על נענש תהא
משמש כי ולשו� אשמע, אלי יצעק צעוק שהוא רק תענה ענה א� הכתוב, פירוש וכ�

כי משמושי אחד שהוא אלא, צ.)בלשו� נענה:(גיטי� צועק שהוא שמיד לומר ובא ,
:íééçä øåà,åúåà äðòú äðò íàולא "אותו", תיבת לומר הוצר� למה לדעת צרי�

על ונראה הסמו�, אל שחוזר ידוע והדבר וגו', תענה א� באומרו הספיק
מני� אד� כל שאר ואלמנה יתו� אלא לי אי� תענו�, לא בפסוק במכילתא שאמרו מה פי
הכתוב אמר לזה תענו�, מלא אד� כל לשאר ג� אזהרה יש זה וכפי כא�, עד תענו� לא ת"ל
אבל יתומי�, ובניה� אלמנות נשיה� שעונשו הוא בפירוש שמוזכר אותו פירוש "אותו",

כ�: כל עונשו אי� אד� כל המענה
:ùøéä ø"ùø,"ל"גז� קרוב "ית�", משורש � ויתו� איל�. "אל�", משורש � אלמנה

בעלה במות ע�. בדי ראשי לקצו� ו"קט�", חכמי�, בלשו� יד קטוע
היתו� נשאר אביו במות בעדה. שידבר מי לה אי� ושוב פה פתחו� לאלמנה לה אבד

ומדרי�. משענת לו אי� ושוב יד באלזת
לרעה לנצל בה, מצוי שהוא התלות מצב את דהיינו עוניו, את שירגיש לאד� לגרו� ענה,
עניות אלמנות רק לא שכ� וגו', אלמנה' 'כל כא� ונאמר ישעו. חוסר ואת חולשתו את

והתעללות. עינוי למעשי חשופי� עשירי� א� עניי�, ויתומי�

>ËÎ<
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חוק, פי על � זכויותיה� את ומקפחי� לרעה הזרי� את מפלי� המדינות ברוב תענו�, לא
בפ זה מנהג מפני היהודית המדינה הוזהרה זאתולכ� לעומת יחיד). (לשו� הקוד� סוק

חברה ביחסי אול� ויתומי�, אלמנות קיפוח המתירה חוקי� מערכת למצוא יהיה קשה
� והדרכה משענת נציגות, המשוללי� � אלה אנשי� נתוני� חבירו ע� אד� ובהליכות
תנצלו אל תענו�, לא ואומרת תחילה החברה אל התורה פונה כ� משו� ולהשפלה, לקיפוח

נחיתות�. סבל שירגישו לה� תגרמו אל לרעה, חולשת� את
הדברי� משמעות אבל היתו�, אל ובראשונה בראש מתייחס "אותו" אותו, תענה ענה א�
תתעלל היא א� המדינה א� המדינה, שרי לכ� אוי האלמנה. את ג� במידה בה כוללת
שבא למדינה לה אוי ומשענת�. נציגות� שבאובד� הכאב את שיחושו לה� ותגרו� בה�
עומדי� אינ� הציבור של הרשמיי� נציגיו ואפילו החברה, ביחסי ויתומי� אלמנות סובלי�

הנביא מקונ� כ� ועל ולסעד�. לצדק� כג)לימינ� א אלמנה(ישעיה וריב ישפטו לא יתו�
אשמע שומע שאני חייכ� אלי, לצעוק אלא לה� נשאר לא א� ואבוי אוי אליה�, יבוא לא
שלא כ� לידי שבא החלשי� את המביאה החברה ועל המדינה על פורענות ואביא צעקת�

ה'. אל לפנות אלא לה� נשאר
בשיחת� מוצאי� אנו זאת – ישראל ודייני בישראל המצפו� בעלי זו אזהרה הבינו כיצד
שמעו� רבי לו "אמר הש�: קידוש על ליהרג שיצאו שעה ישמעאל ורבי שמעו� רבי של
לר"ש ישמעאל רבי לו אמר נהרג, אני מה על יודע שאיני יוצא לבי רבי ישמעאל לרבי
או סנדל� ונועל כוס� שותה שתהא עד ועכבתו לשאלה או לדי� אצל� אד� בא מימי�
לו אמר מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד תענה, ענה א� תורה אמרה טלית�, עוט�

(מכילתא). רבי", ניחמתני

:øáã ÷îòä,íåúéå äðîìà ìëוהדרכה מוסר דצריכי� הני אפילו ללמד בא כל לשו�
בה� להזהר חובה מ"מ ה"י, פ"ו דעות ה' הרמב"� כמש"כ בכ� ורשאי�

י"ז כ"ד דברי� ובס' הברור. ההכרח מ� יותר יענו� תחבלשלא ולא 
יתו גר משפט תטה [לא
אמ�] 
הע כל ואמר ואלמנה 
יתו גר משפט מטה [ארור י"ט כ"ז אלמנה], זו.בגד אזהרה יותר מבואר

יתו� מענה שהוא אד� הרואה דכל משו� הראב"ע כתב רבי�, בלשו� תענו� לא וכתיב
העל ס"ד בישעיה הוא מלא ומקרא נכו�, והוא מענה, יחשב הוא ג� יעזר� ולא ואלמנה

תעננו: שתחשה במה פי' מאד, עד ותעננו תחשה ה' תתאפק אלה
הוא תפלה דדי� פעמי�, שתי יצעק צעק ז"ל. הרמב"� וכ"כ וגו', צעק א� א� כמו א�, כי

צעקה בלשו� ג"כ מיקרי והשבח ח), (ד� ע"ז במס' כדאיתא לפני שבח הרחבשיהיה [עיין
כאן] ובקשה:דבר שבח היינו יצעק, צעק וזהו ,

מצוי העונש אז הסכנה ושעת ריתחא עיד� והוי ומלחמה, חרב בשעת בחרב, אתכ� והרגתי
דר� מ"מ ריתחא בעיד� שלא ג� עונש יש שבודאי ואע"ג ובכ"מ. כ"ט י"ד לעיל כמש"כ
ישמעאל ר' שאמר רבתי באבל ומצינו בזה. שתחול אפשר היותר העונש לתפוס הכתוב
באלמנות כ"כ נזהרו שלא משו� מלכות בהרוגי שנענשי� דאפשר הנהרג לרשב"ג כה"ג
מרובה ענוי וחד מועט ענוי אחד אותו תענה ענה א� כי וכתיב אלמנה ענוי עו� ביד� ויש
בהמ"ק. וחורב� דמלכות חרב בשעת א� כי המר עונש לאותו מ"מ הגיעו לא והרי במשמע,

החשבו�: מצוי מגיע אז

:äîëç êùî,éìà ÷òöé ÷òö íà éëשפלוני העונש העבוט דבהשבת יצעק, כי ולהל�
הרחמי� בעל ואי� כו', אתכ� והרגתי העונש כא� אבל יעני, והמלוה יעשיר

תחלה בנפשות יז
ה)פוגע רבה שב(ויקרא לא כי ולבסו� בממונו הענישו בתחילה ומסתמא
והרגתי לו הועיל ולא הרבה צעקות פירוש יצעק צעק א� כי אמר ולכ� בגופו הענישו

ודו"ק. וכו' אתכ�

>‚Ï<
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,'åë éúâøäå éôà äøçåא� כי דכתיב משו� שמי� בידי מיתה המחוייבי� בהנ� זה נמנה לא
שמוע במכילתא שדריש לפי א� לא, צועק אינו א� אבל כשצועק דווקא כו', יצעק צעק
דהצועק צ"ג ד� ב"ק ויעוי� בעלמא, עונש רק אתכ� בהרגתי אינו מ"מ צועק לשאינו אשמע
משו� כתב ורמב"� שמי�. בידי מיתה במחויבי נמנה לא לכ� יעו"ש, ממנו נפרעי� ג"כ
יהודה ר' דילי� ה"ב י' פרק סנהדרי� תוספתא ויעוי� וכו', מלחמה בחרב שיהרג� דכתיב

ודו"ק. כו' יהוא בחרב ימות כו' והכרתי דכתיב ביד"ש במיתה דהמנשק

mezie dpnl` iweqt

== עיי"ש הגה בחוברת ותיקונים השלמות ==יש
ìועושק במשפט זהירות

אלמנה: �גד תחבל ולא ��ית מ"!ט ר ת#ה יזלא כד 
דברי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
אמ�: הע� *ל ואמר ואלמנה ��ית מ"!ט ר מ#ה יטאר+ר כז 
דברי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

מ"! ,ר"+ היטב אלמנה:למד+ ריב+ ��ית "פט+ ��חמ א-ר+ יזט א ישעיהו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
"למני� ורד� "חד אהב �.* וחברי /בי� ס�ררי� 0ְְְִִִֵַַַָָ1ְְִֵֵַַֹֹֹֹרי�

אליה�: יב�א לא אלמנה וריב י"!ט+ לא ��כגית א ישעיהו ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹ
יבוזו יתומי� ואת שלל� אלמנות להיות או�... חקקי החוקקי� הוי ??=חסר= י ישעיה

ה2ה ���3ק 4"!כ+ אל נקי וד� תע"ק+ לא ואלמנה ��ית ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ ר
לכ�: לרע תלכ+ לא אחרי� אלהי� וואחרי ז ירמיהו ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ע"�ק מ6ד גז+ל וה7יל+ +צדקה מ"!ט ע0+ ה' אמר ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ*ה
ה2ה: ���3ק 4"!כ+ אל נקי וד� 4חמס+ אל 4נ+ אל ואלמנה ��ית גוגר כב ירמיהו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ב�: ה�נ+ ואלמנה ��ית �ת�כ� בע"ק ע0+ ל ר ב� הק.+ וא� זאב כב יחזקאל ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
�לבבכ�: 4ח"ב+ אל אחיו אי" ורעת 4ע"ק+ אל ועני וית�� ר יואלמנה ז זכריה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

+במנאפי� �מכ-פי� ממהר עד והייתי ל3"!ט אליכ� ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוקרב4י
גר +מ#י ��וית אלמנה 0כיר 0כר +בע"קי ל-קר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ+ב/"�עי�

צבא�ת: ה' אמר ירא+ני הולא ג מלאכי ְְְִֵַָָֹ
הצ,יק+: ור" עני ��וית דל ג"פט+ פב 
תהלי ְְְִִִַַָָָָ
יר7ח+: וית�מי� יהרג+ וגר ואלמנה צד 
תהלי ְְְֲִִֵֵַַַָָֹ

4בא: אל ית�מי� +ב0די ע�ל� 84ג ב+ל ְְְִִֵֵַַַָָֹאל
כג משלי את�: ריב� את יריב הוא חזק גואל� =להשלי�=כי

י�יא
ì(צדקה) מעשר להם ולתת לשמחם

�"ערי� א"ר והאלמנה ��וה6ת וה ר וגו' ה.וי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ+בא
וגו': אלהי� ה' יברכ� למע� ו0בע+ כטואכל+ יד 
דברי ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹ

>‰Ï<
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ואמת� ועב,� +ב�4 +בנ� א4ה אלהי� ה' לפני ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹו0מח4
וגו': �קר�� א"ר והאלמנה ��וה6ת וה ר �"ערי� א"ר יאוה.וי טז 
דברי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ואמת� ועב,� +ב�4 +בנ� א4ה �ח � ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָו0מח4
�"ערי�: א"ר והאלמנה ��וה6ת וה ר ידוה.וי טז 
דברי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�לקח4 ת"+ב לא �9דה עמר ו"כח4 ב0ד� קציר� תקצר ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ*י
ידי�: מע0ה �כל אלהי� ה' יברכ� למע� יהיה ולאלמנה ��ל6ת יטל ר כד 
דברי ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

יהיה: ולאלמנה ��ל6ת ל ר אחרי� תפאר לא זית� תח�ט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ*י
יהיה: ולאלמנה ��ל6ת ל ר אחרי� תע�לל לא *רמ� תבצר כא
כב*י כד 
דברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וגו' ה-לי"ת �-נה 4ב+את� מע0ר *ל את לע0ר תכ.ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ*י
ו0בע+: ב"ערי� ואכל+ ולאלמנה ��ל6ת ל ר ל.וי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָונת4ה

ול ר ל.וי נת4יו וג� ה�ית מ� ה:ד" �ער4י אלהי� ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹואמר4
וגו': צ+יתני א"ר מצות� *כל ולאלמנה ��יגל6ת 
יב כו 
דברי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָ

ìבדרכיו והלכת
יע+ת: ר"עי� ודר� יע�דד ואלמנה ��ית את רי� "מר טה' קמו 
תהלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ו0מלה: לח� �ל לתת ואהב ר ואלמנה ��ית מ"!ט טוע0ה י 
דברי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

4בטח+: עלי ואלמנתי� אח6ה אני יתמי� יאעזבה מט ירמיה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
:�קד" ���מע אלהי� אלמנ�ת וד�6 ית�מי� יאבי סח 
תהלי ְְְְְֱֲִִִִַַַָָֹ

אלמנה: וי7ב ב+ל ה' י8ח כה�ית אי� טו משלי ְְְִִֵֵֵַַַָָ
ìאיוב צדקת

ריעכ�: על ותכר+ 4!יל+ ��ית על כזא� ו איוב ְְֲִִֵֶַַַַָ
:�ל עזר ולא ��וית מ"+ע עני אמ.ט ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ*י
ארנ�: אלמנה ולב 4בא עלי אבד יב
יג�ר*ת כט איוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

עזרתי: ב-ער אראה *י ידי ��ית על הניפ�תי כא� לא איוב ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
אלמנה: �ר" יח�ל+ ינהג+ ית�מי� גחמ�ר כד איוב ְְְְְֲִִַַָָָ

iepir iweqt

"נה: מא�ת אר�ע את� וע/+ ...ועבד+� לאבר� יגו6אמר טו בראשית ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
מ!ניה: ו4ברח 0רי ְְִִֶֶַַַַַָָָָ...ו4ע/ה

ידיה: 4חת והתע/י אל בר�4 ו,ט..."+בי טז בראשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
וגו': �נתי על נ"י� 4:ח וא� �נתי את 4ע/ה נא� לא בראשית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

ויע/ה: את; ו6"*ב את; ...ו6:ח חמ�ר �� "כ� את; בו6רא לד בראשית ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
עניי: �אר� אלהי� הפרני *י אפרי� קרא ה-ני �" נבואת מא בראשית ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וגו': �סבלת� �ע/ת ְְְִַַַָֹֹ...למע�
וגו': יפר� וכ� יר�ה �* �את יע/+ יא
יבוכא"ר א שמות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹ

>ÂÏ<
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וגו': נפ"תיכ� את 4ע/+ לחד" ְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹ...�ע0�ר
ע�ל�: ח:ת נפ"תיכ� את טז...וע/ית� ויקרא ְְִִֵֶֶֶַֹ1ַָ

אבד: עדי ה+א וג� עבר וע/+ א-+ר וע/+ *4י� מ6ד כדוצי� כד במדבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹ
וגו': לדעת לנ8ת� ע/ת� למע� וגו' ה,ר� *ל את ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוזכר4

וגו': ו6רעב� ב,גויע/� ח 
דברי ְְְִֶַַַַ
ע/ית;: א"ר 4חת ;� תתע3ר יד...לא כא 
דברי ְֲִִִֵֶַַַָָֹ

וגו': רעה+ א"ת את ע/ה א"ר ,בר על האי" כד...ואת כב 
דברי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ימיו: *ל ".ח; י+כל לא ע/; א"ר 4חת לא-ה תהיה �כט...ול כב 
דברי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מעליו: �*ח ו6סר �לע/�ת ו4חל �רא" מחלפ�ת "בע את יט...ו4ג.ח טז 
שופטי ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
וגו': �י0ראל כ� יע0ה לא *י 4ע/ני אל אחי אל �ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹו4אמר

ויע מ3/ה ו6חזק �ק�ל; ל"מע אבה את;:ולא ו6"*ב יג,יד/ה יג ב שמואל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
וגו': "סי� �יד ו46נ� ויע/� י0ראל זרע �כל ה' כו6מאס יז ב 
מלכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

+מע/ה: אלהי� מ*ה נג+ע ח"בנה+ ואנחנ+ וגו' נ0א ה+א חלינ+ דאכ� נג ישעיה ְְֲֲֳֵֵַַַָָָָ1ַָ1ְֱִֵֹ1ֶ
וגו': �נפ" אד� ע/�ת ��י אבחרה+ ��צ יהיה ההכזה נח ישעיה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

יע//+: לא עולה +ב� �� א�יב י-א כגלא פט 
תהלי ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
רעה: ראינ+ "נ�ת ע/יתנ+ *ימ�ת טו30חנ+ צ 
תהלי ְְִִִִֵַָָָָ

יע/+: ונחלת� יד*א+ ה' הע�3 צד 
תהלי ְְְְְְֲַַַַָ
:�ע/�ת *ל את לדוד ה' זכ�ר ה3על�ת א"יר קלב 
תהלי ְְֲִִֵַַָָ1
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וחז"ל+ מכילתא ג: _פרק

l`rnyi iaxc `zlikn

מני�, אד� כל שאר ויתו� אלמנה אלא לי אי� תענו�, לא ויתו� אלמנה כל
שדרכ� ויתו� אלמנה אומר עקיבא רבי ישמעאל, רבי דברי תענו� לא ת"ל

הכתוב דבר בה� .23לענות
מועט עינוי ואחד מרובה עינוי אחד תענה, ענה אומר]24א� [רבי אחר דבר .

וישנה שיענה עד חייב שאינו מגיד תענה, ענה ורבי25א� ישמעאל רבי היה כבר .
יודע שאיני יוצא לבי רבי ישמעאל לרבי שמעו� רבי לו אמר ליהרג, יוצאי� שמעו�
לדי� אצל� אד� בא לא מימי� שמעו� לרבי ישמעאל רבי לו אמר נהרג, אני מה על
שתהא עד או סנדל� נועל שתהא עד או כוס� גומע שתהא עד ועכבתו לשאלה או
מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד תענה, ענה א� תורה ואמרה טלית�, עוט�

רבי. נחמתני לו אמר הזה ובדבר
התקינו לתלמידיו, עקיבא רבי לה� אמר ישמעאל ורבי שמעו� רבי וכשנהרגו
מקבלי� היו לא מתחלה בדורנו, לבא עתידה טובה שאלו לפורענות, עצמכ�
והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי אלא ישמעאל, ורבי שמעו� רבי אלא אותה
לקיי� מבינותינו, אלו וסילק בדורינו לבא עתידה גדולה שפורענות העול�,

שנאמר א)מה נז נאספי�(ישעיה חסד ואנשי לב על ש� איש ואי� אבד הצדיק
ואומר מבי�, ג)ואי� ב 
ולבסו�(ש נכוחו, הול� משכבות� על ינוחו שלו� יבא

ותזנה. מנא� זרע עוננה בני הנה קרבו ואת�
אני צועק שהוא זמ� כל יכול צעקתו, אשמע שמוע אלי יצעק צעק א� כי
הא מקו� מכל [צעקתו, אשמע שמוע ת"ל שומע, איני צועק אינו וא� שומע
צועק שהוא ידי על ליפרע אני ממהר אלא אלי], יצעק צעוק א� כי ת"ל מה

צועק שאינו ממי .26יותר
צעקתו, אשמע שמוע היחיד על צועק כשהיחיד א� וחומר קל דברי� והלא
כשיחיד מעוטה פורענות מדת א� ומה וכמה, כמה אחת על צועקי� כשהרבי�
כמה אחת על היחיד על מתפללי� ורבי� טובה מדה כ�, הרבי� על צועק

וכמה.

>ÊÏ<

בסמוך,מכילתא:23. המכילתא ובמפרשי בהערה, עה"ת ברש"י לעיל עיין ור"ע ישמעאל ר' מחלוקת בענין
אדםוהשו כל הוא ר"י דכוונת אחרונים ובדברי כר"י, אדם בכל דה"ה שסותם בסמוך דרשב"י מכילתא עם וה

== == ועוד) הקטנה יד (מלבי"ם, אומלל
ליענות:24. ====שדרכן ?> יהודה בשבות עליו ומש"כ ?? <?> דחיי בדינא חדש ביאור עיין
עיי"ש:25. ומענה כשחוזר רק אף) (חרון מיתה חייב דאינו מפרש (106 עמ' (בוים, פ"ו דעות המלך" ב"בית
שהביא:26. מה ועוד מכילתא, שצ"ל <?> ברש"ש וע"ש ספרי, בשם <?> הצועק אחד ד"ה צג. ב"ק תוס' עי'

שמעוני. ילקוט מגריסת
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מה א�, חרו� להל� ונאמר א� חרו� כא� נאמר אומר ישמעאל ר' אפי, וחרה
[שנאמר וגלות גשמי� עצירת יז)להל� יא 
את(דברי ועצר בכ� ה' א� וחרה

כא� ומה וגלות, גשמי� עצירת כא� א� האר�,] מעל מהרה ואבדת� השמי�
חרב. להל� א� חרב

בחרב, אתכ� והרגתי שנאמר ממשמע יתומי�, ובניכ� אלמנות נשיכ� והיו
אלמנות נשיכ� והיו ת"ל ומה יתומי� ובניכ� אלמנות שנשיכ� יודע איני

שנאמר כעני� אלמנות ולא אלמנות אלא יתומי�, ג)ובניכ� כ ותהיי�(שמ"ב
אלא ממש, יתומי� ולא יתומי� ובניכ� חיות, אלמנות מות� יו� עד צרורות

קיימי�, שה� בחזקת אביה� בנכסי למכור אות� מניחי� די� בית שאי�
אלמנות נשיכ� יהיו לא הדי� את תענו� כשלא א� ומה וחומר, קל דברי� והרי

כשת יתומי�, אומרובניכ� הוא וכ� וכמה, כמה אחת על הדי� את (זכריהעשו�
ט) ואומרז שפטו, אמת בשעריכ�,(ש
)משפט שפטו שלו� ומשפט אמת

א)ואומר נו ישועתי(ישעיה קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה' אמר כה
יתומי�, ובניכ� אלמנות נשיכ� שאי� וכמה כמה אחת על לבא,

אומר הוא ב)וכ� ו 
ולמדת�(דברי ואומר וגו', לשמור אלהי� ה' את תירא למע�
ואומר ימיכ�, ירבו למע� ואומר בניכ�, את כב)אות� סה הע�(ישעיה כימי כי

ואומר עמי, כג)ימי סה 
ה'(ש ברוכי זרע כי לבהלה ילדו ולא לריק יגעו לא
ואומר את�, וצאצאיה� יט)המה מח 
מיעי�(ש וצאצאי זרע� כחול ויהי

[ואומר כו)כמעותיו, ה 
ואומר(דברי וגו',] לה� זה לבב� והיה ית� (ישעיהמי
כב) ואומרסו וגו', החדשה והאר� החדשי� השמי� כאשר כ)כי נט 
ובא(ש

אמר אות� בריתי זאת ואני ואומר ה', נא� ביעקב פשע ולשבי גואל לציו�
הזה בעול� ימי� שתאריכו� וכמה כמה אחת על וגו', עלי� אשר רוחי ה'

סליק. הבא. העול� לחיי ותזכו בני� ובני בני� לכ� ותראו

:ïðòø úéæאלמנה תענו� לא לומר ליה דהוה פירוש תענו�, לא ת"ל אברה�]: [למג�
אד� כל תענו� לא משמע לבסו�, תענו� לא ומדכתיב .27ויתו�,

:åðîçðé äæשאר אפילו לרבות תענה, לא כתיב ולא תענו� לא ת"ל וכו', אלמנה כל
כמו דהוה ואלמנה יתו� תענו� לא לומר דהו"ל מפרש אריה והגור אד�,
עכשיו אבל שבפרט, מה אלא בכלל ואי� פרט ויתו� אלמנה כלל תענו� לא ופרט, כלל

הכל. ומרבה וכלל פרט הוי בסו� תענו� לא דכתיב
הואיל לענ� העול� שדר� לפי ואלמנה יתו� על אלא תורה הזהירה לא אומר עקיבא רבי
אד� שאר לרבות ריבוי צרי� אי� אומר ישמעאל ר' אחרינא: לישנא מושיעי�. לה� שאי�
ואלמנה יתו� דכתיב והא אד�, כל על הוזהר כ� ואלמנה יתו� על שמוזהר כש� שנא דמאי
תשושי שה� הואיל ואלמנה ליתו� לענות שדר� בהווה הכתוב שדיבר אלא הוא דוקא לאו

אד�. כל על האזהרה ולעול� כח

:äãåäé úåáùכל תענו� לא כתיב מדלא דנ"ל רענ� זית הרב פירש תענו�, לא ת"ל
צ"ע בר� ע"ש... ויתו� אדר'אלמנה פליג לא עקיבא דרבי נראה לכ� ...

בשדה. ובשר גבי רפ"כ לקמ� ועיי� דבריו את למלאות אחריו שבא אלא ישמעאל

>ÁÏ<

>ËÏ<

>Ó<

רענן:27. ועוד.זית עה"ת אריה גור וכ"כ כאן, אפרים הר אדם, כל ומרבה וכלל פרט כמו דהוי פירוש,
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:í"éáìî:èò÷ 'éñבא ויתו� שאלמנה ס"ל ישמעאל ר' תענו�, לא ויתו� אלמנה כל
ס"ל עיקבא ור' ויתו�, אלמנה כמו והנדכאי� החלשי� כל ר"ל לדוגמא,
דעות) (פ"ו והרמב"� ישמעאל, ר' השיטת תפס בפירושו ז"ל ורש"י דוקא, ויתו� שאלמה

עקיבא. כרבי פסק
לדו אחד דבר הכתוב תפס שלפעמי� שס"ל כשיטתיה ישמעאל שר' כמ"שומבואר גמא

שבא ר"ל ובספר, בתער במרצע מקרא, עוקבת הלכה מקומות בג' משפטי� במכילתא
ויתר הרוב. פי על החלשי� שה� ויתו� אלמנה דוגמא תפס פה וה"ה לדוגמא, הכתוב
רבוי או ופרט בכלל לדרוש המקומות אלו בכל וחפשו כ� פירשו לא מכלל� ור"ע התנאי�

ויתו�, באלמנה רק דבר לא שהכתוב אמר בכא� וה"ה דוקא, דהכתוב וס"ל ומעוט,
שרוב� אחרי הרמב"� כמ"ש מל� של אלמנתו א� ור"ל לענות דרכ� ויתו� באלמנה ומ"ש
יסבור ישמעאל ור' דקרא. טעמא דרשינ� דלא וס"ל אלמנה, כל אמר זה ועל לענות, דרכ�
כל ובי� ויתו� אלמנה בי� חילוק ואי� דקרא טעמא דדרשינ� אלמנה בגד חובל גבי כר"ש

מל�. של אלמנתו על הצווי בא שלא ר"ל ולדידיה כמוה�, ונענה נדכה שהוא אד�
בלשו� שבא ממה שדייק י"ל תענו�, לא ת"ל מני� אד� כל שאר ישמעאל לר' שאמר ומה
הבית את שמזהיר מורה שהלשו� יחיד, בלשו� דבר הפרשה שכל תענה לא והול"ל רבי�
זה, על להשגיח וצריכי� אלמנות ודיי� יתו� של אביה� שה� זה על שישגיחו והצבור די�
יחיד כל על רק די� הבית על האזהרה אי� אד� כל בשאר כי ויתו�, אלמנה תפס זה ומצד

חבירו. את יענה שלא
על המקור שכפל אצלנו התבאר מועט, ענוי ואחד מרובה ענוי אחד תענה ענה א� ומ"ש
עינוי א� שיענה אופ� שבכל שמציי� הת"ק ודעת הפעל, שיעשה אופ� שבכל מציי� הפעל
פסוק על בא בפרשת לזה דוגמא הבאתי וכבר וישנה, שיענה שמציי� רבי ודעת מועט,
כולל כ� אד�, כל כולל והוא הדוגמא, ש� שהוא שסובר לר"י הנראה וכפי מבושל, ובשל
א� תענו� לא ואלמנה, כיתו� הדומי� החלשי� מיני כל ר"ל 'כל' מילת ולדידיה עינוי, כל

שהוא. כל עינוי
וכו', לדי� אד� אצל� בא מימי� שמעו� לר' אמר ישמעאל שר' שהביא מהמעשה ותראה
הנהרג], ישמעאל ר' הוא דפה פלוגתא שבעל להאומרי� [בפרט ישמעאל ר' דעת והוא
אחד תענה ענה א� תורה אמרה וז"ש מועט, עינוי א� עינוי ובכל אד� בכל הוא שהצווי
כשיענה ורק ואלמנה ביתו� רק מדבר שאינו לשיטתו ור"ע מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי
את שסלק ואמר לפורענות, עצמכ� התקינו לתלמידיו ואמר זו סברא קבל לא וישנה,

לבוא. העתידות בצרות יראו שלא האלה הצדיקי�
:ô÷ 'éñושמה כמו 'אלא', כמילת פה בא 'כי' שמילת הרמב"� פירש יצעק, צעק א� כי

האר� את הרוה א� כי ישוב נו)לא ר"ל(ישעיה פה וכ� זה, רק אחר דבר יעשה לא ור"ל ,
מכל יותר נעזר הוא ובזה אושיענו, אני כי כלל אחר לדבר צרי� אינו אלי יצעק א� שרק
המקור כפל אשמע שמוע ממ"ש אול� המושיע, מהאל הוא נושע לבד בצעקתו כי אד�
ה', ישמע שבר צעקת יצעק רק אלי, יצעק שלא א� אופ� בכל שישמע מורה הפעל על
ענה א� ושיעורו צועק, שאינו ממי יותר נקמתו לנקו� ימהר שבזה אלי, יצעק צעק ומ"ש
יותר. במהירות אשמע שמוע אלי יצעק וא� אופ�, בכל צעקתו, אשמע שמוע אותו תענה

הילקוט. נוסחת הוא שהבאתי והנוסחא בטעות נדפס המכילתא ובנוסח

:íéøôà øäוס"ל אתי ישמעאל דר' עליה לאיפלוגי דר"ע משמע בה�, לענות שדרכ�
שכתב ה"י דעות מהל' בפ"ו והרמב"� קרא, נקט דוקא ויתו� דאלמנה
ויתו� דאלמנה דעתו דמבואר וכו', שפלה שנפש� מפני ואלמנות ביתומי� להזהר אד� חייב
ויתו� אלמנה כל שכתב עה"ת ובפרש"י כר"ע, דפסק משו� הוא אד�, כל שאר ולא דוקא

>‡Ó<

>·Ó<
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מצוי ודבר כח תשושי שה� לפי בהווה הכתוב שדבר אלא אד� לכל הדי� הוא תענו� לא
במשמעות אלא ור"ע ר"י פליגי דלא לרש"י דס"ל צ"ל כאחד, שניה� דברי דמייתי לענות�,

אד�. כל הדי� דהוא ס"ל וכו"ע דורשי�
ר"י דחיי, דינא ועוד, אריה גור רש"י ובמפרשי בפסוק רש"י == ור"ע: ר"י ומחלוקת המכילתא בדברי עיונים:

?? התורה מפרשי ואולי פערלא, ר"י הקטנה, יד ספר, מגילת חכמים, משנת קונקי,

i"ayxc `zlikn

ì[בפנים עיין הוספה יש הופמן רד"צ [ובנוסח כת"י, פי על אפשטיין רנ"י נוסח ע"פ
לא כל ת"ל אד� כל לרבות מני� ויתו� אלמנה אלא לי אי� ויתו�, אלמנה
אלמנה ידי על ליפרע אני ממהר ויתו�, אלמנה נאמר למה כ� א� תענו�,
אי� אלו אבל לאביו, קובל ב� לבעלה, קובלת שהאשה אד�, מכל יתר ויתו�

בלבד. לי אלא לו שיקבלו מי הגדול:][לה� מדרש ע"פ הופמ� רד"צ בנוסח נוס� כא�
ועד מאב 
יתו ואחד מאב 
יתו אחד ,
ויתו מל�, של אלמנתו אפילו אלמנה כל אחר, דבר

לעצמ�. שיעמדו עד יתומי� נקראי� אימתי
שיענה עד חייב יהא לא יכול אותו תענה ענה א� שנאמר מכלל תענו�, לא
תענה ענה א� נאמר למה כ� א� אחד, עינוי אפילו תענו� לא ת"ל ויענה,

[ועינוי]. עינוי כל על לחייב במלאכה[אותו גופ� המענה אחד הוסי�:] הופמ� רד"צ
תענה. ת"ל אומנות וללמד� תורה ללמד� אפילו יכול או ,
בדברי לב� או

צעקתו ת"ל ויצעק, שיצעק עד חייב יהא לא יכול אלי, יצעק צעק א� כי
צעקה כל על לחייב יצעק צעק א� כי נאמר למה כ� א� אחת, צעקה אפילו
מזה. שומע אני [מזה] שומע שאני כש� לא צעקתו, אשמע שמוע וצעקה,

פסקא: סליק
א� חרו� להל� ונאמר א� חרו� כא� נאמר אפי, יז)וחרה יא 
חרו�(דברי מה ,

גשמי� עצירת להל� האמור א� חרו� מה חרב, להל� א� חרב כא� האמור א�
וכי בחרב, אתכ� והרגתי וגלות. גשמי� עצירת כ� האמור א� חרו� א� וגלות

בחרב. אות� שהורג מי עליה� מביא אלא אות� הורג המקו�
בחרב שכשיהרג� יודעי� אנו אי� וכי יתומי�, ובניכ� אלמנות נשיכ� והיו
ואינ� בשביי� ומשמרות יושבות נשיה� אלא יתומי�, ובניה� אלמנות נשיה�

ואינ בשביי� ומשמרי� יושבי� שהיו יתומי� ובניה� להינשא, יכולי�יכולי� �
לנחלה. לירד

ובניה� אחרי� דיני� בבתי מתענות נשיה� לסו� הדי� את את� מעני� א� ד"א,
אחרי�. דיני� בבתי מתעני�

כדאי איני אד� יאמר שלא מני� גמליאל רב� משו� אומר ציד� איש יוד� אבה
אי וכי צעקתו, אשמע שמע ת"ל ישראל, אר� ועל המקדש בית על שאתפלל
מרובה, הטוב מדת אומר הוי פורענות מדת או הטוב מדת מרובה מדה זו
מרובה הטוב מדת תפלתו שומע והמקו� מתפלל היחיד מועטת פורענות ומה

פיסקא: סליק תפילתו. את שומע והמקו� מתפלל שהיחיד הוא די�

>‚Ó<
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`zxhef `zwiqt

שאר אפילו יתירה, נו"� הכתוב רבה תענו�, לא ויתו� אלמנה כל טוב: לקח
ב� להיענות שדרכ� ויתו� אלמנה כל אומר עקיבא ר' ישמעאל, ר' דברי אד�

רז"ל שאמרו זה הכתוב, יא.)דבר כנעני(שבת תחת כנעני, תחת ולא ארי תחת
תחת ולא חכ� תלמיד תחת חכ�, תלמיד תחת ולא חבר תחת חבר, תחת ולא

מצויה: שדמעת� מפני ואלמנה, יתו�
יוצאי� ישמעאל ור' ר"ש היה וכבר מועטת, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד
עינוי ואחד מרובה עינוי אחד אותו תענה ענה א� אמרה והתורה ליהרג...

מועטת...

ozp iaxc zea`

:àî ÷øô á àçñåðברב� מעשה הדי�: עינוי ועל הדי� עוות על לעול� בא חרב
ב� שמעו� רבי והיה ליהרג. יוצאי� שהיו ישמעאל ורבי גמליאל ב� שמעו�
פסיעות [בשתי] והלא בוכה אתה מה רבי שמעו� רבי א"ל בוכה. גמליאל
עוד הייתי שלא בוכה שאני דעת� על תעלה וכי א"ל אבותי�. בצד נתו� אתה

אומר הוא והרי א"ל שני�. יא)קטמו� ה וא�(קהלת מעט א� העובד שנת מתוקה
וכשופכי עריות וכמגלי ע"ז כעובד ליהרג יוצא שאני אבכה ולא א"ל יאכל, הרבה
לשאול אשה באת לא מימי� חנ� על ישמעאל רבי א"ל שבתות. וכמחללי דמי�
פנויה שעה היתה לא שמא או [סועד] או ייש� והיית נדרו על והאיש נדתה על ל�
השמש היה [מצווה] [סועד] בי� יש� בי� א"ל ליכנס. השמש הניחו לא שמא או
ובני יושב הייתי אחת פע� [א"ל] חנ�. על ולא א"ל מלהכנס. ימנע בל אד� כל

ליהרג... יוצאי� שאנו אנו כדיי א"ל עלי]. לבי [וג� עלי עומדי� אד�

zegny zkqn

:ç äëìä ç ÷øôהיה שיהרגו עליה� וגזרו ישמעאל ורבי שמעו� רב� וכשנאחזו
בחיק� נתו� אתה פסיעות בשתי ברבי שמעו� רב� לו ואמר בוכה, ישמעאל רבי
אני בוכה נהרגי�, שאנו על אני בוכה וכי לו אמר בוכה, ואתה צדיקי� של
היית בסעודה שמא לו אמר שבתות, וכמחללי דמי� כשופכי נהרגי� שאנו על
טהרתה ועל טומאתה ועל נדתה על לשאול אשה ובאתה היית יש� או יושב
כתיב ומה אותו, תענה ענה א� אמרה והתורה יש�, שהיית השמש לה ואמר
בוכה, היה שמעו� רב� אומרי� ויש בחרב. אתכ� והרגתי אפי וחרה אחריו

הללו. כדברי� לו אמר ישמעאל ורבי
רבי ואצל עקיבא רבי אצל שמועה באה ישמעאל ורבי שמעו� רב� וכשנהרגו
אחינו ואמרו בגדיה�, את וקרעו שקי� מתניה� וחגרו עמדו בבא, ב� יהודה
אלא מקבלי� היו לא תחילה לעול� באה היתה טובה אילו שמעונו ישראל
העול� והיה שאמר מי לפני היה גלוי ועכשיו ישמעאל, ורבי שמעו� רבי
העול�, מ� אלו נסתלקו ולפיכ� לעול�, לבוא עתידות גדולות פורעניות שלסו�
הול� משכבות� על ינוחו שלו� יבוא לב, על ש� איש ואי� אבד הצדיק

נכוחו.

>„Ó<

>‰Ó<

>ÂÓ<



Ï"ÊÁÂ ‡˙ÏÈÎÓ :‚ ˜¯Ù
äáø úåîù

27

dax zeny

:ì äùøôאלא תלויות עיניה� שאי� אלא ואלמנות... יתומי� אלהי� אהב למה
ולהשלי�== ....==לבדוק בו
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לשמי� דינו מוסר / הנצעק מ� יותר לצועק לו אוי
שנאמר תחילה נענש הוא חבירו על די� המוסר חנ� רב טז)אמר ותאמר(בראשית

וכתיב עלי�, חמסי אבר� אל כג)שרי לשרה(בראשית לספוד אברה� ויבא
בארעא. דינא ליה דאית מילי והני ולבכותה,

הצועק אחד הכי נמי תניא הנצעק, מ� יותר לצועק לו אוי יצחק רבי אמר
הנצעק. מ� יותר לצועק שממהרי� אלא במשמע הנצעק ואחד


ונתקיי שרה את קלל אבימל� שהרי בעיני� קלה הדיוט קללת תהי אל 
לעול יצחק רבי ואמר
שהוא גילית ולא ממני וכסית הואיל לה אמר ,
עיני כסות ל� הוא הנה כ) (בראשית שנאמר בזרעה
(בראשית דכתיב בזרעה 
ונתקיי ,
עיני כסויי בני ל� שיהו רצו� יהי הזה הצער אלי וגרמת איש�
מ� ולא הנרדפי� מ� 
אד יהא 
לעול אבהו רבי אמר מראות, עיניו ותכהי� יצחק זק� כי ויהי כז)

מזבח. לגבי הכתוב והכשיר� יונה ובני 
מתורי יותר בעופות נרד� ל� שאי� הרודפי�

:æè äðùä ùàøה� ואלו אד� של עונותיו מזכירי� דברי� ג' יצחק רב ואמר
על די� המוסר כל [חנ�] דא"ר חבירו, על די� ומוסר תפילה ועיו� נטוי קיר

אברה�... ויבא וכתיב שרי... ותאמר שנאמר תחילה נענש הוא חבירו

:é"ùøשמות) אתכ� והרגתי אפי וחרה במשמע, הנצעק ואחד הצועק אחד קמא: בבא
בשרה. כדאשכח� תחילה, הצועק מ� שממהרי� אלא במשמע. שני� כב),

:é"ùøכלו� אומרי� טז), (בראשית ובינ� ביני ה' ישפוט כמו די�, מוסר השנה: ראש
אותה. קבר הוא וגו', אברה� ויבא ידו. על חבירו שיענש הוא ראוי

:úåôñåúבארעא דיינא דאיכא קיי�.28ב"ק: ש� של ב"ד היה שרה ובימי ,ֵ
מתני דבסיפרי שמואל רבינו אומר הנצעק, ואחד הצועק הצועק29אחד 'אחד אחר: בעני�

אותו בי� פירוש במשמע', צועק שאי� צועקואחד העני שאי� אותו בי� עליו צועק שהעני
שאי� כיו� מסתברא עליו נענשי� שניה� כתיב30עליו להכי אלא זה, כמו זה עבוטו מחזיר

גירסא ולפי צועק, שאינו ממי יותר לצועק שממהרי� אפי, וחרה צעקתו (את) אשמע שמוע
הספרי�. גירסת לפי בקונטרס שפירש כמו משרה נפק לא זו

:úåôñåú:ועובר,ר"ה בזכותו שבוטח דברי� ג' הני כל דבריו) (בסו� תפילה... ועיו� ד"ה
ידו. על חבירו שיענש בזכותו שבוטח חבירו על די� ומוסר

>ÊÓ<

>ÁÓ<

>ËÓ<

חיות.תוס':28. מהר"ץ לקמן עיין

רש"ש.29. לקמן עיין

לו30. מחזיר שאין זה כמו [מחזיק] (מזיק) שזה כיון מסברא עליהם ...נענשים פרץ: רבינו תוספות לשון עיין
==?? הסבר כאן =וצריך להכי... אלא עבוטו,
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:úåôñåú.ז נענשגיטי� הוא לשמי� דינו המוסר ?? בב"ק דאמר ...אע"ג השכ�: ד"ה
לעסוק המדרש לבית עליה� השכ� נמי אי דינא... ליה דאית מילי הני אמר הא תחילה,

בתורה.

:ìéðåìî ïúðåäé åðéáøשיקח הוא ברו� להקדוש צועק חברו על די� המוסר ב"ק:
לפני להביאנו לו היה דמוטב תחילה, נענש הוא שגוזלו, על ממנו נקמתו
שורש לו ישאיר שלא (עונו) [קונו] ביד משימסרנו ממו� ממנו ויגבה מטה של די� בית
שאינו וכש� בשרושי, ה� במות ה� שיענש וראוי עונותיו שאר ע� זה שמתחבר לפי וענ�,
עוונותיו הוא ברו� הקדוש לו מזכיר כ� ג� אכזרי עליו נעשה אלא חברו על רחמי� מתמלא

ז"לומענישו. יהונת� ה"ר 
בש שטמ"ק

:ä"îøדיינא ליה לית אבל מניה, קביל אזיל ולא באתריה דיינא ליה דאית מילי והני
דמאי כלל נענש די� המוסר אי� ליה, אהני ולא ואזל ליה אית נמי אי באתריה

למעבד. ליה בפרטיואית ז"ל הרמ"ה 
בש שטמ"ק

:ã"áàøä éùåãéçאלי יצעק צעוק א� כי דכתיב במשמע, הנצעק ואחד הצועק אחד
הצועק על בחרב, אתכ� והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע
הפורעניות, עליה� ממהרי� הצעקה ידי על כלומר לצועק, שממהרי� אלא קאמר, הנצעק ועל
את שמענה פי על א� עליו צועק היה משלא יותר כלומר הנצעק מ� יותר דקאמר והאי

חברו.
בברייתא ליה גרסינ� דלא לי הנצעק31ונראה מ� יותר לצועק אוי יצחק רבי דקאמר והאי ,

ע� לוקה הוא וג� בענויו עומד נמצא נושע לא והוא הצעקה ידי על לוקי� ששניה� מפני
מבקש32חבירו שהיה או וסובל צועק היה לא וא� אותו והושעתי הכתוב אמר שלא ,

ע� לוקה היה ולא מושיעו היה אז אותו המציקי� מיד שיושיעהו המקו� מלפני רחמי�
ז"ל.חברו. הראב"ד 
בש ושטמ"ק אטלס), (ר"ש כ"י ראב"ד

:ù"àø.בשרה כדחזינ� הנצעק, מ� יותר לצועק לו אוי יצחק א"ר בדבריש�: לעיל [=עיין
[.<?> התורה על הרא"ש פירוש

:éøéàîע ממנו נקמתו שיקח להקב"ה עליו שצועק והוא חברו על די� המוסר לכל
מתכוי� וזה הראוי, כפי לו יעשה העני� לו יודיע שא� בעיר דיי� לו ויש שגזלו
מ� יותר לצועק לו אוי שאמרו והוא עונותיו, על תחלה ליענש הוא ראוי ביותר להענישו
והרגתי אפי וחרה של במשמע ר"ל במשמע, הנצעק ואחד הצועק אחד אמרו וכ� הנצעק,
וגדולי הצועק מ� ליפרע שממהרי� ר"ל הנצעק מ� יותר לצועק שממהרי� אלא אתכ�,

אחר. בעני� פרשוה המפרשי�
הקב"ה, של במחיצתו אותו מכניסי� אי� ידו על נענש שחברו שכל אמרו שבת ובמסכת
להענישו מתכוי� והוא דינו את ממנו ליטול די� בית ידי על לו אפשר שהיה בדר� ודוקא
מ� אד� יהא ומ"מ כלל דמי� לו אי� פשעו ביד הרשע ונשתלח לכ� כיו� לא א� הא
וה� יונה ובני מתורי� יותר מרודפי� ל� אי� אמרו צחות דר� הרודפי� מ� ולא הנרדפי�

למזבח: שהוכשרו ה�

>�<

>‡�<

>·�<

>‚�<

>„�<

שממהריןראב"ד:31. 'אלא והמילים: במשמע, הנצעק ואחד הצועק אחד הוא: הברייתא נוסח רבינו דעת לפי
המגיה דברי חנן; רב דברי פי על אח"כ נוספו שהדברים ונראה הברייתא ממקור אינם הנצעק' מן יותר לצועק

אטלס. שמואל הרב מכ"י, ב"ק הראב"ד חידושי של ומו"ל
בשטמ"ק.32. דבריו מתוך והשאר הראב"ד כת"י בנוסח כאן עד
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:ï"øä éùåãéçהחובל בפרק הת� ואמרינ� חבירו... על די� ומוסר טז:]: ר"ה הרי"� [על
דיינא קמי למיזל ליה דהוה בארעיה דיינא ליה דאית אלא אמר� דלא
להכי נמי ושרה בה, ל� לית בארעיה דיינא ליכא אבל הוא ברי� לקודשא דלימא מקמיה
הוה נמי אי ש�, של דינו בית דהיינו קמיה למיזל לה והוה דיינא לה דהוה משו� איענשה
פלניא לההוא למימר ליה מיבעיא דיינא דליכא דאע"ג הכי מקמי לאברה� למימר ליה

עליה דיינא להקב"ה דלישויה .33מקמי

:íééç úøåúוהרגתי אפי וחרה ז"ל פירש"י במשמע, הנצעק ואחד הצועק אחד ב"ק:
כתיב... ויתו� אלמנה גבי קרא האי דהא ותימה במשמע, שני� אתכ�
אלמנות נשיכ� והיו למימר שיי� לא ויתו� אלמנה דגבי קאי אצועק לאו כרח� על וא"כ
איירי בנצעק דקרא דפשטא הצועק מ� טפי פשיט נצעק דהא קשה ועוד יתומי�, ובניכ�
'אלא' דקאמר תימה ועוד במשמע, הצועק ואחד הנצעק אחד ליה מיבעי איפכא וא"כ
דצועק למימר דאתי משמע 'אלא' דלשו� ליה מיבעי לצועק וממהרי� לצועק, שממהרי�

ממנו. טפי נענש הוא ואדרבא נצעק כמו כ� כל נענש בסמוך.אינו יהושע פני עיין
אשמע שמוע כתיב דלהכי התוס' שכתבו מה מיהו מידי, קשה לא התוספות לגירסת אבל
כתיב העבוט השבת גבי לאו קרא דהא תמוה הוא וכו', שממהרי� אפי וחרה צעקתו את
יצעק כי והיה כתיב דלהכי להיות וצרי� הוא סופר טעות ושמא ויתו�, אלמנה גבי אלא

וכו'. שממהרי� ושמעתי אלי
:òùåäé éðôשני� אתכ� והרגתי אפילו וחרה כו' הצועק אחד בד"ה בפרש"י ב"ק:

שה� וא"כ תענו� לא ויתו� אלמנה כל דקרא דרישא ואע"ג במשמע,
הקשה וכ� אלמנות, ונשותיכ� יתומי� בניכ� והיו דקרא סיפא בהו שיי� לא הצועקי�
שדיבר אלא אד� לכל הדי� והוא דוקא לאו דקרא ואלמנה יתו� דבאמת אלא חיי�, התורת
כתיב ולא אותו תענה ענה א� מדכתיב מוכרח והוא בחומש, רש"י שפירש וכמו בהווה
וק"ל. ישראל כל על דקאי אלא זכר, ולשו� יחיד בלשו� יצעק צעק וכ� אות�, או אותה

:äîëç êùî,חטא ב� והיה ה' אל עלי� יקרא ולא שכרו... תת� ביומו טו: כד דברי�
ת"ל חטא יהיה לא עלי� קרא לא וא� חטא ב� יהיה עלי� קרא א� יכול
בספרי (לעיל דריש 'ב�' דכתיב מקו� דבכל פירוש, קמו). (ספרי כו', מ"מ חטא ב� והיה

ט לא איש ב� יהיה וכי וכמו באחרי�, ולא קכ) כלפרשה צ"ג ד� בב"ק אמרו וכא� הור,
כתיב וכא� כו', הנצעק ואחד הצועק אחד שנאמר תחילה נענש הוא חבירו על די� המוסר
ואי� מקו� מכל ממנו ונפרעי� מ"מ ב� דהחטא משו� היינו בהקורא, ולא חטא ב� והיה
(פרשת קי"ז בסימ� וכ� חטא, בהקורא אי� לכ� ידו, על נענש יהא שחבירו סיבה הקורא
תחילה, נענש הוא לזה ממנו נפרעי� דינו מסירת שע"י היכא ודוקא יעו"ש, קלח), ראה
בצועק חטא יש בנצעק ש� אבל חטא, בו יש בחבירו כ� ובי� כ� שבי� בהנ� לא אבל
בשמוע ישנו צעקה בלא אבל צועק, א� רק אי� כו' והרגתי אפי וחרה של שהעונש משו�

ודו"ק. אפי. בוחרה לא אבל אשמע,
ìלעיל התוס' בדברי

:â"îñ:ò ò"îהמזיק אד� בנזקי וגרסינ�לדו� ימחול... ולא אכזרי להיות לנחבל ...ואסור
במחיצתו אותו מכניסי� אי� ידו על נענש שחבירו כל קמט:) (שבת שואל בפרק
רשע חפ� לא כי ה) (תהלי� וכתיב טוב לא לצדיק ענוש ג� יז) (משלי שנאמר הקב"ה של
תחילה נענש הוא חבירו על די� המוסר כל (צג:) החובל בפרק ואמרינ� רע, יגור� ולא אתה
הנצעק, מ� יותר לצועק לו אוי יצחק רבי ואמר לפניו, לדי� לבא שיוכל באר� דיי� יש א�

>‰�<

>Â�<

>Ê�<

>Á�<

>Ë�<

הר"ן:33. שםחידושי ובהערה חיות מהר"ץ לקמן ועיין במהרש"א, כאן מובאים דבריו
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במכילתא... הוא וכ� צועק, שאינו ממי יותר לצועק לו אוי גורס שמואל [הדבריםורבינו
י] ה ומזיק חובל מיימוניות בהגהות גם נעתקו

:ù"ùø,'כו כיו� מסברא וכו' צועק העני שאי� אותו בי� וכו', פי' אחד תוד"ה ב"ק:
ת"ל שומע איני צועק אינו א� וכו' יכול איתא מהמכילתא משפטי� ובילקוט
שלפנינו במכילתא אול� וכו', ממהר וכו' ת"ל מה הא מקו�, מכל צעקתו אשמע שמוע
'דבספרי' ותחת בתוס' סופר דטעות ונראה התוס', כמש"כ מסברא אלא מקרא לה ילי� לא
איתא רעט סי' תצא ובפרשת קי"ז סי' ראה פרשת בספרי ג� אמנ� וע"ש, 'דבמכילתא' צ"ל
מכל חטא ב� דוהיה מקרא ג"כ לה וילי� שכיר שכר וכבישת העני הלואת לעני� להא ג"כ

מקו�.
:úåéç õ"øäîגירסא היתה ז"ל תוס' לפני נ"ב בארעא, דיינא דאיכא ד"ה תוס' ב"ק:

בארעא', דינא ליה דאית מילי 'והני שלפנינו הגירסא אול� בגמרא, זאת
'דייני' כתיב .34ולא

.`i zayואלמנה ביתו� זהירת /
ולא ישמעאל תחת רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא ואמר
תחת חכ�, תלמיד תחת ולא חבר תחת חבר, תחת ולא נכרי תחת נכרי, תחת

ואלמנה. יתו� תחת ולא חכ� תלמיד

:é"ùøאומה חבר, יותר. רשעי� שהיו אדומי� נכרי, תחת ולא לשמשו. ישמעאל, תחת
מצויה שדמעת� מפני ואלמנה יתו� וכ� יענישנו, יקניטו א� חכ�, תלמיד פרסיי�. מבני

מנוח]. חכמת מרובה, [וענש�
:à"áèéøä éùåãéçבכבודו ליזהר אפשר שאי לפי פי' חכמי�, תלמידי תחת ולא

מצוי. ועונשו כחובה ובמוראו
:ìàððç åðéáøהרשעי� מיד להציל כח בו אי� כלומר חכ�, תלמיד תחת ולא חבר תחת

ואלמנה. יתו� וכ"ש רמה בזרוע
:êåøòä øôñתחת ולא חכ� תלמיד תחת תחת... ולא ישמעאל תחת א"ר ב': חבר ער�

אימת לו יש הרבה מיצר שחבר שאע"פ חכ� תלמיד תחת ולא חבר ותחת ואלמנה... יתו�
אסי, בער� כמפורש לא חכ� תלמיד אבל ממנו יראי� הע� ופריצי והליסטי� ממשלה

ואלמנה. מיתו� אימה לו ויש עדי�, טפי חכ� תלמיד ואעפ"כ
אסי: כמו�ובער� ת"ח שראשיה בעיר תדור אל פירוש אסי, דרישא במתא תדור ...לא

פורצי� שועלי� אפילו מנהיגו שהוא ומקו� ממשלה אימת לה� אי� חכמי� שתלמידי למה
רב דאמר ההיא כי יא)בו תלמידי(שבת תחת ולא חבר תחת חבר תחת ולא עכו"� תחת

דת"ר ההיא וכי קיב)חכמי�, 
בעיר(פסחי תדור אל מה� ואחד בנו את ר"ע צוה דברי� ז'
חכמי�. תלמידי שראשיה

>Ò<

>‡Ò<

>·Ò<

חיות:34. דיןמהר"ץ והיינו לאברהם, קודם לומר לשרה דהו"ל לעיל, הר"ן של הא"נ תירוץ גם נבין זה לפי
דין. בית ע"י דוקא ולאו להקב"ה, שצועקים לפני ביניהם הענין את ליישב קודם להשתדל בארעא,
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:fn dheqהדי� עינוי /

משו� השכינה ונסתלקה בישראל א� חרו� רבה בדי� לחישות לוחשי משרבו
פב)שנאמר 
ישפוט.(תהלי אלהי� בקרב

:é"ùøפתח לה� לפתוח הדייני� ע� ומתלחשי� הדייני� עורכי לחישות, לוחשי
בא א� חרו� המשפט הטיית שעל א�, חרו� רבה זה. של ובחובתו זה של בזכותו

אפי. וחרה וגו' אותו תענה ענה א� שנאמר

yecwd xdef

.ë óã àø÷éåמסכני על אתתק� ודינא וכפנא בעלמא בצורת אשגח ...וכד
אתיא מה על פקיד הוא ברי� קודשא וכדי� מלכא... קמי וגעא� בכא� כדי�
בעלמא לאשגחא מלכא אתער כד האי דגרמי חייביא לאינו� ווי לעלמא כפנא
אשמע שמוע כתיב כדי� ומעולביינו מנייהו לישזב� רחמנא דמסכני, קלא על
אינו� מ� לאתפרעא וחד בקליהו� לאשגחא חד זמני, תרי אשמע שמוע צעקתו,

וגו'... אפיל וחרה אני חנו� כי ושמעתי הה"ד האי, לו� דגרמי�
==mebxz xqg==

>‚Ò<

>„Ò<
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ואחרונים+ ראשונים ד: _פרק

ìעיי"ש א בפרק מובאים והרמב"ם המצוות מוני הראשונים דברי

:íéãéñç øôñ:ãî÷ú ïîéñה� יתומי� ואומר רעה תרבות בה� ורואה יתומי� המגדל
שכתוב ומה בהפסידו, שכרו יצא אות�, אכה ט)האי� כב וזרועות(איוב

וכתיב ידוכא, כא)יתומי� לא 
אבל(ש חנ� על אות� שמכה זהו ידי, יתו� על הניפותי א�
לנקו� לא אבל רעי� בדר� ילכו שלא כדי להכות� מצוה בנו את איש ייסר כאשר ליסר�
שנאמר פני� לה� ישא לא אד� בני שאר או חוטאי� שבניו רואה אד� וא� עליה�. כעסו

ט) יג 
וכתיב(דברי אליו תשמע ולא לו תאבה ט)לא לג 
ראיתיו(ש לא ולאמו לאביו האומר
ג)וכתיב טו 
כמו(תהלי פי' קרובו על נשא לא יז)וחרפה נ אחי�(בראשית פשע נא שא
כט)וכתיב ג וכתיב(ש"ב אביו בית כל ואל יואב ראש על ה)יחולו כ אני(ויקרא [ושמתי

גדול ושכרו טובה לו מחזיק והקב"ה ובסעדוהי, ותרגו� ובמשפחתו ההוא באיש פני את]
מחני�. ואינו נוצחו והוא עמו ונלח� שיצא

482 עמ' תתתתשסז פארמא עם השוה

:æô÷úú ïîéñכי רכיל תלמידיו בי� יניח ואל זכות. לו אי� כי רכיל יתו� אד� יגדל אל
רכילי�. ועבד שפחה לאד� יהיה ולא רכילותו. מפני שלו� לה� יהא לא לעול�

ì'וגו וחרה תענה ענה אם מפסוק והלימוד הדין עינוי בענין

:éøèéå øåæçî:úåáà 'ñîאו יו� אד� של דינו את שמשהא הדי�: עינוי על פ"ה:
וא� ועומד שמצפה בעצמו ומצטער מתענה והוא לאחרי�. וד� יומיי�.
נקמת והבאתי מדכתב מדליקי� בבמה למידי� אנו ובכולו לאו. א� יתחייב א� יודע אינו
במשפטי וביע� יע� ולילה. יומ� בריתי לא א� שנאמר תורה. אלא ברית ואי� וגומ'. נק�
בחרב, אתכ� והרגתי אפי וחרה וגומ' אותו תענה ענה א� במכילתי: ששנינו ומה מאסו,
ישמעאל ור' רשב"ג יוצאי� היו וכבר מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד תענה ענה א�
יודע אני שאי� יוצא לבי רבי ישמעאל לר' רשב"ג לו אמר ליהרג, גדול כה� אלישע ב�
ע"ז לעובד שדומה מפני מצטער היה שלבו נת� ר' במשנת עליו מוס� אני, נהרג למה
לפני� אד� בא לא מימי� ישמעאל ר' לו אמר עריות, ומגלה דמי� ושופ� שבתות ומחלל
א� אמרה והתורה טלית�, עוט� או סנדל� נועל או כיס� קושר שתהא עד ושהיתו לדי�

מועט. עינוי ואחד מרובה עינוי אחד אתו, תענה ענה

:úåáà ïâî:àé ä úåáà ,õ"áùúìומעני� אותו שיודעי� הדי�, עינוי על לעול� בא חרב
בסנהדרי� התלמוד לשו� הוא כ� כי לעכבו, דיני(לה:)אותו אחד בפרק

מעכבי� א� דינו את מענה נמצאת כ� שא� בשבת מיתות חייבי די� לגמור שלא ממונות
בחרב', אתכ� והרגתי אותו תענה ענה 'א� בכלל כול� הדי�... ועוות למחר. עד אותו

מדליקי� במה לג.)ובפרק מקרא(שבת בזה ומביאי� אלו, עבירות על אחרות פרועניות נותני�
התורה. מ�

>‰Ò<

>ÂÒ<

>ÊÒ<
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:ä"ìù:úåéúåàä øòùהעינוי הכלל תענו�, לא ויתו� אלמנה (טז)...כל קדושה ק' אות
בקושי... עמה� כשמדבר א�

â"îñ éùøôî

:ì"ùøäî:ç â"îñשל אלמנה לרבות 'כל' צרי� למה וא"כ פירוש כו', שפרש"י ואע"פ
הדי� שהוא פירש שרש"י אע"פ א"נ כרותה. לברית שאתא ומשני וכו', מל�
בתשושי המקרא שמדבר אלמא כח, תשושי שה� לפי בהווה הכתוב שדיבר אלא אד� בכל
אני ומ"מ ע"כ. כח מתשושי שאינה מל� באלמנת המקרא הזהיר לא זה ולפי דוקא, כח
משאר יותר ברית לה� כרת שהקב"ה שמצינו דמאחר רש"י, על וחולק פירוש כו', אומר

כח בתשושי ולא מל� של ואפילו ויתומי' באלמנו' דתלוי אלמא אד� גירסאבני =שינוי
עיי"ש במיימוניבדפו"ר וכ� עסקיו, כל פירוש צרכיו, כל עושה ודו"ק. ה"י), פו דעות 
.(רמב"

יהודה". ו"שבות קרמניץ מהרי ב לקמן עיין

:õéðîø÷ é"ø:ç ú"ìשדבר אלא אד� לכל הדי� שהוא שלמה רבינו שפירש אע"פ
מל� של אלמנה שאפילו אמרתי רבותא מה כ� וא� וכו', בהווה הכתוב
שתפס אני אומר מ"מ אד�, לכל הדי� הוא והרי דוקא לאו הכתוב הרי מל�, של ויתו�
אפילו אפילו אמרתי לכ� אד�, שאר ולא לה�, הכרותה הברית מפני דוקא ויתו� אלמנה

תוננו לא ללאו סמ� ולכ� מל�, של ויתומי� מל� של האיסוראלמנה והוא לפניו במצוה [בסמ"ג
שברח] עבד ואלמנה,לאנות יתו� הדברי� להונות שלא ק"ו אסור עבד של דברי� אונאת אפילו

עסקיו. כל ר"ל צרכיו: עושה אלא הדר�. ליישר� אות� מענה כהוא דבריאפילו עם [השוה
בסמוך] לעיל מהרש"ל

:÷æ æ"øäî,'åëå íåúéå äðîìà ñôúù øîåà éðà î"îבשעת רש"י דלדברי מינה ונפקא
אד�. כשאר עמה� נוהג תוכחה

:ééçã àðéã:ç ú"ì â"îñהול� כאשר ז"ל הרמב"� וכו'. ואלמנה יתו� לענות שלא
הבאי� דברי� שתי למנות ראוי שאי� התשיעי בשרש שהניח דרכו ע"פ

אחת. למצוה ויתו� אלמנה מנה מיוחד לאו מה� א' לכל דאי� כיו� לשתי� א' בלאו
לשני� למנות� שראוי נראה בהקדמתו שמדבריו עיו� מקו� לי יש ז"ל המחבר הרב על אבל
כגו� שמות שתי וה� בפסוק מפורשי� שהאיסורי� שכל שי"ח בלאוי� שכתב סברתו כפי
וכרות דכה פצוע כלב, ומחיר זונה אתנ� וחרצ�, זג ודבש, שאור ומבושל, נא ומואבי, עמוני

הסעי שתי על שפוסח נראה ובמפתחות לשתי�. למנות� ראוי � ורכב רחיי� פי�שפכה,
דעתו הסכימה ק"פ בלאוי� אבל לא'. או לשתי� למנות� ראוי א� מילתא ליה ברירא ולא
כל נמנה ולא לאוי� ב' שה� מכרעת והדעת והעבד הגר אונאת על שכתב לא' למנות�

ע"כ. א', בלאו א� כי תענו� אל ויתו� אלמנה
ושאור ומבושל, ונא ומואבי, מעמוני תענו� לא ויתו� אלמנה כל מ"ש אצלי הוא ותימה

לאחת. ויתו� ואלמנה במקומו, וא' א' כל לשתי� שמנא� וחרצ�... זג ודבש,
א' אלא פרטיו ימנו לא שבכללות שהלאו ז"ל הרמב"� כדעת דעתו שיהיה שאפילו ועוד
וכמו אותו, תענה ענה א� באמרו הכתוב חלק� שהרי בשתי�, שימנו בכא� הראוי מ�

] השגותיו בספר הרמב"� בלאוי�<??>]שהקשה והסמ"ק וצ"ע, ז"ל הרמב"� דברי על
מצוות. לשתי מנא� ופ"ה פ"ד

וז"ל: ז"ל הרמב"� דברי על כתוב אחי השל� להחכ� המצוות משמרת בספר וראיתי
וידעוני אוב שמנה ז"ל הרב על השיג בעצמו ז"ל הרמב"� שהרי אצלי תמוהי� והדברי�

>ÁÒ<

>ËÒ<
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ואני וכתב הידעוני�, ואל האובות אל תפנה אשר והנפש העונש שחלק� לטע� לשתי�
דמית דחלוקה יוחנ� לרבי וכריתות בסנהדרי� מאמר� שבכללות לאו שהוא שודאי חושב
וכו' חלוקה שלמה לא דלאו חלוקה דזולת נראה הרי ע"כ, כר"י והלכה חלוקה שמה לא
אותו במילת שחלק� כיו� לשתי� דימנו אמר ואי� ליה קשיא מאי א"כ עצמו הוא הודה
דברי ה� וה� ה"י. אחי השל� החכ� דברי ע"כ פרונקה, ליהוי איהו דאגרתא וקריינא

הרקיע. זוהר בספר ז"ל הרשב"�
שיראה ומי שבגדולות גדולה תמיהא ז"ל הרמב"� על שתמהו ופלא הפלא מתפלא ואני
ובר נקי ז"ל שהרמב"� יסתכל ורנ"ו ט' סי' ל"ת במצות הרמב"� של השגותיו בספר

המצוות]מתמיהתו... מנין בנושא דיון נשמט ולדעת[-כאן לשנות, אי� כמ"ש ברור הדבר ולכ�
דס"ל.... דאע"ג לומר נוכל ז"ל הרמב"�
:íåúéå äðîìà ìë ãò 'åëå åùôðù éðôîוהוא דעות, מהלכות בפ"ו ז"ל הרמב"� מדברי

מל�. של ויתומיו אלמנתו אפילו ויתו�, אלמנה כל שאמר מהכתוב מבואר
:'åëå íãà ìëá ä"äù äîìù åðéáø ùøéôù ô"òàåיחס למה ידעתי ולא משפטי�, בפרשת

לי אי� תענו� לא ויתו� אלמנה כל דתניא במכילתא היא ערוכה וברייתא שלמה לר' זה
ויתו� אלמנה כל אומר עקיבא ר' תענו�, לא ת"ל מני�, אד� כל שאר ויתו� אלמנה אלא
אד� לכל שה"ה סוברי� ר"ע ובי� ישמעאל ר' ובי� ע"כ. הכתוב, דבר בה� לענות שדרכו
בי� קרא קפיד אעינוי כלומר תענו� לא מדכתיב הוא אד� כל שרבוי סובר שר"י אלא
אד� כל לרבות צרי� שאי� סובר ור"ע אד�, כל שאר שיהיה בי� ויתו� אלמנה שיהיה
רש"י ותפס ליענות, שדרכ� מפני ויתו� אלמנה הכתוב שתפס שמה תענו� לא מדכתיב

מחבירו. כר"ע שהלכה מפני ר"ע דברי ז"ל
רע"ק שמש"כ מפרש שרש"י ר"ע, בהבנת ה� חלוקי� ז"ל ורש"י ז"ל המחבר שהרב ונ"ל
ליענות ומפרש בעינוי לענות� אד� בני של שדרכ� מפני הוא פירוש ליענות שדרכ� מפני
לומר הכוונה ליענות שדרכ� מפני ר"ע שמש"כ מפרש המחבר הרב אבל עינוי, מלשו�
נעני� ה� צועקי� שה� זמ� שכל השמי� מ� ליענות שדרכ� מפי ויתו� אלמנה שתפס שמה
אני וכו' פירש שלמה שר' ואע"פ המחבר הרב כתב ולכ� עניה, מלשו� ליענות ומפרש
בעני� ומפרש אומר אני מ"מ המכילתא דברי כ� מפרש שרש"י אע"פ כלומר וכו', אומר
הכוונה וא� וכו' שלמה רבינו שפירש ואע"פ שאומר המחבר הרב לשו� מורה וכ� אחר,
זה מדייקי� אנו שא� אלא רש"י, שכתב ואע"פ לומר לו היה זה די� חידש שרש"י לומר
מפרש, אני מ"מ לומר לו שהיה מכוו� זה לשו� אי� וכו' אומר אני מ"מ המחבר הרב מ"ש
שדבר אלא אד� בכל שה"ה רש"י שפירש אע"פ הוא: כ� המחבר הרב דברי ופירוש
שאינ� וכל דוקא כח לתשושי המקרא שאזהרת ומשמע כח, תשושי שה� לפי בהווה הכתוב
מפני ויתו� אלמנה שתפס אומר אני בכלל, אינ� מל� של ויתומיו אלמנתו כגו� כח תשושי
בתשושי ולא מל� של ויתומיו אלמנותו אפילו ויתו� באלמנה תלוי שהדבר וכו' הברית
שלא כדי המצוה שנחשוב ראוי והיה אד� לכל שה"ה רש"י שפירש אע"פ ה"ק א"נ כח.
לה� הכרותה הברית מפני ויתו� אלמנה תפס דדוקא אני אומר כח תשוש אד� כל לענות

ואלמנה יתו� לענות שלא המצוה בלשו� תפסנו .35ולפיכ�
המצוה: סו� עד עצמו, לצור� אות� שענה בזמ� הזנכרבד"א בפרק ז"ל הרמב"� מדברי

ה�. ברורי� ודברי�
יתו�: נחשב מא� יתו� וא' מאב יתו� שיהיה,א' גוונא בכל ויתו� אלמנה כל קרא דה"ק

תענו�. לא
דחיי:35. במכילתא====דינא יהודה בשבות בזה ==עמ"ש



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9‰ÓÏ‡Â ÌÂ˙È ÈÂÈÚ

ééçã àðéãîøôñ úìéâî

36

וחרא בתורה מפורש עונשו הרי זה לאו על לוקי� שאי� ואע"פ הנזכר בפרק הרמב"� וכתב
להלקות כדי מסויי� דבר העינוי שאי� לפי החינו� בספר ופירש בחרב, אתכ� והרגתי אפי
שהוא והי"ת לטובת� או ענה הדי� מ� כי בשקר לטעו� רשע המענה יוכל לעול� כי עליו

וכו'. צער� תובע לבבות בוח�

:øôñ úìéâî:'ç ïéåàì â"îñדעות הל' פ"ו הרמב"� וכ"כ מל�, של אלמנותיו אפילו
הכתוב שאמר נמי משכו� דלעני� טעמו נ"ל בגד(??)ולכאורה תחבול לא

הה"נ קפ"ח, לאוי� והסמ"ג מלוה הל' בפ"ג דמ"ש לעשירה עניה בי� מחלקינ� לא אלמנה
הכא.

על חולק שהסמ"ג הפשט לפי נראה לכאורה ויות�, אלמנה שתפס אומר אני מ"מ ש�,
מפני אות� לענות שאי� הכתוב תפס ויתו� אלמנה דדוקא וסובר דינא לעני� ז"ל רש"י

אות�, לענות שאי� הכתוב הזהיר לא אד� כל לשאר אבל לה� הכרותה הברית
תענו� לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה אלא לי אי� במכילתא תניא דהא וקשה
ולפי ע"ש, הכתוב דבר בה� לענות שדרכ� ויתו� אלמנה אומר רע"ק ישמעאל ר' דברי
אלא הכתוב הזהיר אד� כל לשאר דה"ה מודו כ"ע דינא דלעני� משמע הברייתא פשט
הכתוב שדבר ליה משמע ומר תענו� מלא ליה מפיק דמר בינייהו איכא (דורשי�) משמעות
אלא ויתו� אלמנה נקט דוקא לאו אבל כח, תוששי שה� לפי בה� לענות שדרכ� בהווה
חבריה. לגבי כותיה קי"ל דבעלמא עקיבא ר' כמשמעות בלשונו תפס ורש"י אד�, לכל ה"ה
הוא ויתו� באלמנה דדוקא ונראה מוכח ס"ה סי' החינו� ספר הרב מדברי ג� אמנ� א�
שלו מצות בספר ז"ל הרמב"� מדברי ג"כ מוכח וכ� אד� כל בשאר ולא הכתוב דהזהיר

רנ"ו. ל"ת מצות
בשורש שהארי� וכמו הרמב"� וכמ"ש א' בלאו נמני� ויתו� דאלמנה בסמ"ג מבואר והנה
עליו חולקי� המצות בחשבו� וג� וז"ל: כתב הלאוי� דבהקדמת קשה א� בזה, ע"ש ט'
בסמל"ת?? ביארנו ז"ל רש"י ובש� כו', א' בלאו תענו� לא ויתו� אלמנה מונה שהוא
לזה הזכיר לא דלש� וא� ע"ש, לאוי� שני במני� שה� תקטירו בל ודבש שאור במצות
מנא� ואפ"ה דכא ופצוע שפכה דכרות הלאו הזכיר לא כ� כמו הנה ויתו� דאלמנה הלאו

קי"ט. קי"ח לאוי�, לב'
ויתו� אלמנה כל שנאמר יתו� לענות ושלא אלמנה לענות שלא כתב שברמזי� לאוראיתי

כנראה עיי"ש, וכו' שברח עבד לאונות שלא ימנה לאוי� בב' למנות נוקפו שלבו ומי תענו�,
למנות� בדעתו וגמר בהקדמתו שכתב ממה בו וחזר לאוי� בב' למנותה נוקפו לבו שהיה

בשאר. ולא נוקפו לבו לבד הלאו דבזה דמ"ש קשה א� א', בלאו
העניני� ואח"כ תעשה הלא כותב דמתחלה הלאוי� משאר משונה הלאו דזה לומר ואי�
היה הנכו� והסדר תעשה הלא ואח"כ העניני� מזכיר מתחילה והכא וכ� כ� תעשה לא
בסמו� בו כיוצא מצינו דהרי חדא ליתא, ודאי הא ויתו�, אלמנה כל תענו� לא לכתוב
שבועת בפר' דאדרבא ותו תשחטו, לא בנו ואת אותו יש עוד לו, וכדומה תחיה לא מכשפה

ל�(??)הפקדו� ולא בידי ל� אי� ופרש"י באחרונה שבועה שיאמר עד אומר ר"א תנ�
השבועה כשמזכיר עדי� דטפי כנראה ע"ש, אכולהו שבועה קיימא דהשתא בשבועה ל� ולא
לא ת"ק דג� ומשמע בתחילה, שהזכיר ממה יותר אכולהו דקאי מוכח טפי דאז באחרונה
אבל קיימא אכולהו נמי מתחילה השבועה הזכיר א� דא� לאמר אלא דר"א עליה פליג
והויא ר"א וכמ"ש קיימא דאכולהו באחרונה השבועה אמרה א� דג� מודה הוא דג� אה"נ
גזרת קיימא דהשתא השאר מ� עדי� באחרונה הלאו גזרת שהזכיר הכא וא"כ מינה, עדיפא
בהא דר"א עליה פליג לא דת"ק מוכח בירושלמי וכ� עצמו, בפני א' כל אכולהו הלאו
דוקא אלא אמר לא ר"א וא� אכולהו, קיימא באחרונה השבועה הזכיר דא� מודה הוא וג�

יע"ש. וסו� תחילה דבעי באחרונה ג"כ שבועה שיזכיר עד

>‚Ú<
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יצעק צעוק א� כי אותו תענה ענה א� כי ואמר הכתוב אותו חלק דהכא טובא קשה ועוד
לר' ובשלמא ויתו�, אלמנה שפתח וכמו רבי� בלשו� אמר ולא יחיד, בלשו� צעקתו, וגו'
לשתיה�, שיענה עד לבדו אחד בעינה יתחייב דלא דסד"א אצטרי� לחלק או דבעי יאשיא
כותיה דקי"ל יונת� לר' אלא צעקתו, אשמע ויצעק לבדו א' אותו, תענה דא� קרא קמ"ל
ובכה"ג לחלק, אותו כתב אמאי עצמו בפני א' כל ומשמע כאחד שניה� משמע דאמ'
דלהכי בודאי אלא בתוס' וע"ש קז. ד� פי"ג ובזבחי� יע"ש בנו ואת אותו פ' בחולי� איתא
בלאו אלא עובר שאינו כאחד שניה� ענה וא� א' בלאו נמני� דה� תימא דלא אצטרי�

וצ"ע. א' בלאו עובר וא' א' כל דעל אותו תענה ענה א� קמ"ל א'
הרמב עליו השיג שכ� ראיתי בס'ושוב ועיי� אסתר מגילת בס' רנ"ו לאוי� מ"ש ועיי� �"

נכו�. ואינו ליישב שרצה מה שמח לב
נמי דהת� ודבר שאור במצות הרמב"� על כ� בכמו השיג לא דאמאי הרמב"� על ותמהני
על רבתי והתימה סו. ד� דרכי� פרשת בס' ועיי� ממנו, תקטירו לא באומרו חלקו כ� כמו
בלאוי� כמ"ש ודבש שאור במצות דממנו מיעוטא בהאי השתמש בעצמו שהוא הסמ"ג
האי על השגיח לא וכא� קז. ד� פי"ג בזבחי� איתא זה וכעי� הרמב"�, על וחלק שי"ח
ז"ל, הרמב"� לדעת הלאו בזה בכא� והסכי� בהקדמתו ממ"ש בו וחזר דאותו מיעוטא

מחדש. שנדפס דחיי בדינא לקמן]ועיי� הצדק בעיר גם ועיין <?> בסמוך [=מבוא

:é÷ðå÷ é"ø:ç ú"ì â"îñ,'כו הכתוב שדיבר אלא אד� לכל שה"ה שפירש"י ואע"פ
המכילתא דברי הביא ולא ז"ל רש"י דברי רבינו שהביא פי"ח)ומה 
(משפטי

עקיבא רבי תענו�, לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה אלא [לי] אי� ש� שאמרה
דה"ה הני דוקא דלא ליה סבירא עקיבא דרבי הרי הכתוב, דיבר ליענות שדרכ� במי אומר
שרש"י שאפילו לומר היא רש"י דברי שהביא כונתו בהווה, הכתוב שדיבר אלא אד� לכל
תענו�, מלא אד� לכל דמרבה כר"י סובר הוא ר"ע, דברי בכה"י] מטושטשת [מילה תופס
עצמו, ובפני לפניו נדרש תענו� לא ומדכתב ויתו�, אלמנה תענה לא למכתב ליה דהוה
נעני�. ה� צועקי� שה� זמ� שכל לפי רבינו פירש לזה ויתו�, אלמנה קרא פרט למה וא"כ
נחשב לקמ� רבינו כתב ולכ� אד�, מכל יותר בה� ליזהר שצרי� זה טעמא לפי מינה ונפקא
מכל כשיגדל גרע לא וזה לענותו שלא נזהרנו אד� לכל דאפילו ואע"ג שיגדל, עד יתו�

אד�. כל כשאר אלא כשיגדל עליו מוזהר שאינו מינה נפקא אד�,
משמע לר"ע בי� לר"י בי� דהא אד�, לכל הדי� דהוא כ� כתב שלא הרמב"� על והתימא
וס"ל ר"י על פליג דר"ע סובר ז"ל דהוא לומר יש ובדוחק אד�. לכל הדי� דהוא דס"ל
דבר בה� ליענות שדרכו במי דקאמר והא דוקא, ויתו� באלמנה אלא מיירי לא דקרא

ליענות. שדרכ� באות� אלא הזכירה לא פירושו, הכי הכתוב,

:äãåäé úåáù:úåîù àúìéëî... וגו'] תענו� לא ואע"פ[בפסוק ח: לאוי� הסמ"ג כתב
מ"מ וכו' כח תשושי שה� לפי וכו' אד� לכל כל הדי� דהוא שפירש"י

הב מפני ויתו� אלמנה שתפס אומר שנאמראני נעני� שצועקי� זמ� שכל לה� הכרותה רית
אלמנה שתפס בטע� אלא הדי� בעיקר אדרש"י פליג דלא משמע מ"מ ולשו� ע"ש, וכו'
?? דה"ט לסמ"ג ס"ל ושמא במכילתי�, רע"ק דברי ה� ה� רש"י שדברי צ"ע בר� ויתו�,
שקרוב ישמעאל] רבי [פירוש פר"י הסמ"ג ותפס אחר טע� ונות� עליה פליגי ורע"ק דר"י

וכדכתיבנא. פליגי דלא ס"ל רש"י אבל מקרא, של לפשוטו הוא
ע"ש, השמי� מ� ליענות לענות שדרכ� מפרש שהסמ"ג שכתב דחיי דינא להרב וראיתי
ע"ש, מל� של אלמנתו בינייהו דאיכא שפירש ומה לפירושו. מחוור אינו שדרכ� ולשו�

לי. נראה אי� ע"ש, כ� שכתב ש� בביאורו למהרש"ל ראיתי וכ�

>„Ú<
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ע"ש, ויתו� לאלמנה המצוה נתפוס ולסמ"ג אד� לכל המצוה נתפוס דלרש"י מש"כ ג�
אד�, לכל דה"ה ולומר קרא ליה כדתפיס באלמנה המצוה לתפוס ראוי לרש"י ג� לענ"ד
לי נראה לכ� לא. ותו אד� לכל דה"ה רש"י מש"כ רק להביא לסמ"ג הו"ל לא דא"כ ותו
בעונש� להגזי� הכתוב דיבר בה� אד� מכל יותר ליענות שדרכ� רע"ק דברי מפרש שהסמ"ג
שאר אבל מידה, כנגד מידה כזה חמור בעונש אד� מכל יותר נעני� שצועקי� זמ� שכל
הסמ"ג וה"ק בעלמא, בל"ת אלא אינ� עליה� בריא שלב� עינוי כ"כ מקבלי� שאי� אד� כל
שוה אד� כל שאר וא"כ לענות� מצוי שדבר לפי ויתו� אלמנה שתפס שפירש"י אע"פ

דעתי. אומר אני מ"מ שומעי� ולו מילתא אמר רבא וגברא בעונש, לה�

:÷ãöä øéò:ç ú"ì â"îñנמני� ויתו� דאלמנה ז"ל הר"מ וכ"כ הסמ"ג לדעת הנה
שכתב שהטע� ועוד אחד, ולאו אחד במקרא שכתובי� מפני אחד ללאו
שאפילו רנ"ו בל"ת עליו השיג הרמב"� אבל יחד, בשניה� שוה ז"ל הוא ושכתב רש"י בש�
וימנו פרטי לאו שהוא נאמר כא� אבל אחד, אלא פרטיו ימנו לא שבכללות שבלאו לדעתו
כיו"ב מקומות בכמה חכמי� מדרש וזה אותו תענה ענה א� באמרו הכתוב חלק� שהרי ב',

עכ"ל.
שבכללות לאו הוא עדיי� מה� אחד רק הוציא שלא שכל זה על השיב אסתר ובמגילת
דהיכא נאמר לא זה דדבר לומר יש ועוד שאני, הכא מש"כ ולפי ע"ש, צ"ח בלאו כמש"כ
שלו שעונש בלאו רק אמרו שלא ה�, דחלוקי� לומר בא לבדו מה� אחד ופרט דהוציא
במעשה אות� עינה שאפילו כא� אבל ואחד, אחד כל על לחייב אתי דלחלק אמרינ� מלקות
בהדיא וכנראה וכו' אפי וחרה המענה עונש ביאר שהכתוב מפני אד� בידי עונש בה� אי�
אחד לי דמה מצות, לשתי שימנו כדי אתי דלחלק נאמר לא דעות, הל' סו� רבינו מדברי

שני�. או
תרומה אוכל והרי ילקו, לא שמי� בידי מיתה דבחיוב בעיני קשה הדבר גו� ובאמת

תרומ האוכל זר או כלבטומאה וכ� בו, התרו בלא שמי� בידי שמיתתו אע"פ לוקה, ה,
בידי עונש� בה� התרו ובלא בה� בהתרו דלוקי� ובר"מ בש"ס מבואר כריתות חייבי

בעיני. וצ"ע לוקה, אינו במעשה דהמענ� כ� אינו שהדי� באלו לומר ומנ"ל שמי�,
ג"כ שעמד באסקאווי� ז"ל וואל� מו"ה המנוח להגאו� משנה" "סדר בספר מצאתי אח"כ
הסמ"ג במחלוקת וע"ש גמגומי�, כמה בדבריו יש כי וע"ש כלל יישוב העלה ולא בזה,
במחלוקת מש"כ במהרש"ל ג� ועיי� והארי�. רש"י כדברי מבואר דבמכילתא שהביא ורש"י
ללאו ויתו� אלמנה נמנה אי בזה דחוכ� ח' בסימ� הארו� הסמ"ג וברמזי והסמ"ג, רש"י
התורה באה שלא המני�, מ� יפול לאר� לאר� מחוצה שברח עבד להונות שלא ולאו אחד,

אונאה. לעני� מישראל אד� כלל דינו הזה שעבד לנו לגלות רק
â"îñ éùøôî ïàë ãò

:íéîëç úðùî:'æ :úåòã úåëìä:íåúéå äðîìà úåðòì àìùידבר שלא בדיבור וא�
על ויחוס בעבודה, גופ� יכאיב שלא לומר צרי� ואי� קשות, עמ�
תענו�. לא ויתו� אלמנה כל שנאמר בלאו עובר בזה והעובר עצמו, ממו� מעל יותר ממונ�
אפי וחרה הכתוב כמ"ש גדול וענשו מעשה, בו שאי� לאו דהוי זה לאו על לוקה ואינו
ורחמי�. בחסד עמה� דבריו ויכלכל בנחת ינהל� אומנות או תורה ללמד� וא� כו'.

>ÂÚ<

>ÊÚ<
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çðòô úðôö[שמועה ביבי� שנתבארו 
דיני ופסקי 
מסקנות]
הלאו, בכלל אינ� אד� בני שאר אבל תענו�, לא ויתו� דאלמנה כדכתיב קרא להרמב"� (א)

ז"ל. כהרמב"� סמ"ג ודעת אד�, בני שאר ה"ה ולרש"י
ג� או מיד, יפסקנו הדי� לו שיתברר שמיד בממונות דוקא הוא אי הדי�, עינוי איסור (ב)
אסור אד� דכל רש"י דלדעת דבמחלוקת, נראה הדי�, עינוי שיי� והיתר איסור בהוראות
ולהרמב"� והיתר, איסור הוראת עינוי א� במשמע, עינוי וכל תענו� דלא מקרא לענות
הוראה לעכב אסור ולכו"ע והיתר, איסור של הוראה ובי� ממונות דיני בי� חילוק דיש נראה

נראה. כ� לבעלה, אשה להתיר
יבקש ולא תשובה ויעשה רחמי� ויבקש באהבה יקבל עונש, איזה אד� על בא א� (ג)

נענש. הוא מה מפני טע�
מעשה ידי על ויתו� לאלמנה עינה וא� עליו, לוקי� אי� מעשה בו שאי� דלאו כללא ...(מו)
ובל יראה דבל בלאו ועיי� א' סימ� שכתבתי מה עיי� לוקה, דאינו נראה בכח, בה� שרדה

ריק�. פני יראה דלא ובלאו ימצא
אבל מלקות לעני� דהיינו י"ל לאוי� בשני לעבור הכתוב דחלק� אמרינ� דבעלמא א� (מז)

ואחד. אחד כל על עובר הכי בלאו שבכללות בלאו לאו ליחודי
ויתו� אלמנה משו� עובר אי בקטנותה ובעלה אביה שמת כגו� יתומה והיא אלמנה (מח)

צ"ע. עצמו בפני א' כל על תענו� לא
:äòåîù ïéáé:[ההלכה [�בירור

המסתעפי� דיני� וכל מיתומי�, מלוה גביית דיני תענו�, לא ויתו� דאלמנה בלאו יבואר (בו
זה). בסימ� כלל� החינו� בעל כי דאורייתא שעבודא ודיני בזה

אלמנה לענות שלא הדי� הביא דעות מהל' פ"ז סו� הרמב"� כו', אלמנה לענות שלא (א)
ויתו� אלמנה דדוקא מדבריו להדיא מבואר הרוח, נמוכי שה� מפני הטע� וכתב ויתו�
הרמב"�, לדעת זה וכל אד�, בני שאר לא אבל כדכתיב, דקרא לענות, שלא תורה הקפידה
שדיבר אלא בכלל אד� כל שאר דה"ה תענו� לא ויתו� דאלמנה כתב בחומש רש"י אבל
בסימ� והסמ"ג באריכות, ע"ש אות� לענות מצוי ודבר כח תשושי שה� לפי בהווה הכתוב
ברית מפני ויתו� אלמנה הכתוב שתפס אומר ואני זה: על וכתב ז"ל רש"י דברי הביא ח'

כו'. אלי יצעק צעוק א� כי נאמר וע"ז נעני� ה� צועקי� שה� זמ� שכל לה� הכרותה
ל אד� בני שאר ה"ה או ואלמנה יתו� דוקא אי והרמב"� רש"י מחלוקת מסבראובאמת או

אלא לי אי� ש�: דאיתא משפטי� פרשת במכילתא שנויה דבמחלוקת אלא קאמרי דנפשיה
אלמנה אומר ור"ע ישמעאל, ר' דברי תענו� לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה
ה� אד� בני כל ה"ה דלכ"ע לומר ודוחק ע"ש, הכתוב בה� דיבר לענות שדרכ� ויתו�
ומר תענו� לא מלשו� לה מפיק דמר בינייהו איכא דורשי� משמעות אלא תענו� דלא בלאו

במפרש כמבואר אינו דזה בהווה, הכתוב דדיבר וס"ל[-???]ס"ל פליג דר"ע כיו� וממילא
עוד ועיי� מחבירו, כר"ע דהלכה דקי"ל כמו כוותיה לרמב"� ס"ל ויתו� אלמנה דדוקא
מבואר בהווה הכתוב שדיבר אלא ריבוי א"צ כו', אמרו רי"ש == ל"א המפרש מ"ש

היטב. עי"ש פליג דר"ע להדיא
והיתר איסור בהוראת הדין עינוי

עינוי על לעול� בא חרב (??) אבות במס' דאמרינ� בהא קצת להסתפק יש לדינא והנה
שלא בכלל והיתר איסור הוראת א� או ממונות מדיני די� עינוי היינו דוקא אי וכו', הדי�
ממונות דיני היינו די� שאמרו מקו� דכל אמת ה� הדי�. לו שיתברר ושוב בל� ידחה
[אתה פלוני איש ולומר לעכב אסור ממונות דיני דדוקא ולומר לחלק יש נמי ומסתברא
נוטה הדי� להיכ� יודע די� הבעל ואי� לזמ� מזמ� ודיחוי העיכוב ידי על דאולי וכו', זכאי]

>ÁÚ<

>ËÚ<
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מה בהוראה אבל מכשול, צד בו ויש כדי� שלא ממונו ויוותר בטעות עצמו את יתפשר
הרמב"� מלשו� נראה וכ� לכאורה, נראה היה כ� הדבר, לו שברור א� דינו שיתחמ� בכ�
הדי� עינוי איסור די� דלמדו דמבואר י"ג, סימ� חו"מ ושו"ע ובטור סנהדרי� מהל' פ"כ
ממונות דיני בי� לחלק יש וע"כ כתיב ממונות בדיני קרא והאי במשפט עול תעשו מלא

וכדאמר�. והיתר איסור של להוראה
שההוראה ולאחר וז"ל: שכתב ע"ב) קפ"ד ד� אמשטרד� (דפוס של"ה בספר וראיתי
די� לענות שאסור דכש� להשואל מיד ישיב רק ההוראה את שוב יחמי� לא אליו ברורה
העניני� לדמות הדבר לו יצא מאי� נודע ולא ע"ש. ההוראות בכל נמי הכי ממונות מדיני
לאו באיסור ממונות דיני דדוקא מדבריה� מבואר אדרבא הפוסקי�, בכל מצינו שלא מה
(??? (שבת בהמה במה בפרק דאמרינ� מהא ראיה שהביא ומה והיתר, איסור הוראת ולא
ל� לימא מא� אבל לבעלה אשה להתיר לעני� א� כי דמיא לא וכו', קניה� ששהו מתו�

או"ה. הוראות שאר בזה לדמות
במכיל ר"שומצאתי לו אמר ליהרג יוצאי� כה"ג ישמעאל ור' רשב"ג היו ש�) (שמות תא

אצל� אד� בא מימ� וכו' אמר נהרג אני מה על יודע שאיני יוצא לבי רבי ישמעאל לר'
וכו' אותו תענה ענה א� תורה ואמרה וכו', או שותה שאתה עד ועכבתו לשאלה או לדי�
ע"ש, וכו' נחמתני לו אמר מועטת, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד וכו', והרגתי אפי וחרה
נשאלה או לדי� וכדקאמר הלאו בכלל או"ה הוראת דא� הנ"ל המכילתא מדברי למדנו הנה
הוא אלא דוקא לאו ויתו� דאלמנה נימא דאי ולומר לחלק דיש אלא או"ה, הוראת והיינו
ובי� די� בי� שנא דלא ממילא במשמע, עינוי וכל תענו�, דלא לאו באיסור אד� כל הדי�
דס"ל הרמב"� לדעת אבל תענו�, דלא בלאו עובר חבירו את שמענה עני� דבכל שאלה
אד� לכל הדי� עינוי רק תענו�, דלא דלאו בכלל אינ� אד� כל אבל דוקא ויתו� דאלמנה
ובי� ממונות בדיני די� בי� לחלק דיש שפיר א"כ וכמש"ל, במשפט עול תעשו מלא ילי�
לומר דמסתבר ומילתא וכנ"ל, דוקא במשפט דהיינו כדכתיב דקרא והיתר באיסור הוראה
בלאו אד� דכל דס"ל ישמעאל ר' היינו ליהרג היוצא ישמעאל דר' ס"ל ולהמכילתא כ�,

שפיר. הכל ועולה תענו�, דלא
=== חדשה ==כותרת

ובקשו ליהרג שיוצאי� ורשב"ג ישמעאל בר' המעשה הובא לא פרק דר"נ אבות במס' והנה
והיינו פגעו, את שיקבל לאד� מכא� וסיי� מצאו ולא שיהרגו ב"ה המקו� גזרת טע� לידע
הכל לקבל עליו חל א� כי גזירתו וטע� ב"ה הבורא מחשבות לידע אד� ידקדק שלא

באהבה.
שמצא דלהמכילתא כא�, יש חלוקות דאגדות בעליל דנראה אומר הייתי דמסתפינא לאו ואי
אד� כל אלא דוקא לאו ויתו� דאלמנה דס"ל היינו וכ"ל, וכו' לדי� בא אד� שמא טע�
זה על והביא כנ"ל, וכו' או לדי� בא שאד� טע� דמצאו ושפיר תענו�, דלא הלאו בכלל
דקרא דס"ל י"ל דר"נ באבות אבל אד�, כל על דקאי וכו' תענה ענה דא� הכתוב מאמר
ישמעאל דר' וא� אד�, בני שאר ולא תענו� דלא בלאו הוא דוקא ויתו� דאלמנה כדכתיב
דברי למעלה בזה שהבאתי וכמו בכלל אד� דכל ס"ל ישמעאל ור' ליהרג יצא הוא
ישמעאל ר' והוא דר"ע פלוגתיה בר ישמעאל ר' היינו לאו כה"ג ישמעאל ר' מ"מ המכילתא,
ב� ישמעאל ר' הוא ישמעאל ר' דסת� ז"ל להתוס' דס"ל בס"ד מש"ל (ועיי� אלישע, ב"ר

מ מיהו ברוראלישע, למכילתא אבל ע"ש), ז"ל התוס' כדברי דלא הש"ס בסוגיות צאתי
ועולה וכו', יתו� או אלמנה הוצר� שמא מדקאמר תענו� דלא הלאו בכלל אד� דכל דס"ל
ולא דר"נ דאבות אגדה עיקר דתופס דוקא ויתו� דאלמנה דס"ל ז"ל הרמב"� דברי שפיר

נראה. כ� העיקר, הוא המדרש
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הבאתי וכבר תקנתא בהו ועבדו היתומי� לטובת חז"ל שקדו הרבה ממונ�, על ויחוס (ב)
בדרכיו הלכתי בעניי אני וא� אחת, אל אחת הביא� החינו� בעל דהרב הסימ� בתחילת

-לבאר�... כותב הסימן ובסוף יתומים, בדיני רבים בדינים המחבר מאריך כאן

משפטי� בפרשת החינו� בספר הנה דעינוי, לאו על לוקי� דאי� הרמב"� דכתב ...ובהא
העינוי שאי� לפי אות�, הכה או ממונ� איבד א� א� זה לאו על לוקי� שאי� טעמא יהיב
לומר בשקר לטעו� רשע המענה יכול לעול� כי עליו להלקות כדי [מסוי�] (אסור�) דבר
בדר� דרכי� פרשת בספר למל� והמשנה באריכות. ע"ש לטובת� או עינש הדי� שמ�
סימ� מ"ש ועיי� ע"ש מעשה בלי הלאו על לעבור שאפשר לומר אפשר עוד כתב מצוותי�
וא� מעשה בו שאי� לאו דהוי טע� נת� והרמב"� בזה. רבי� במקומות עוד ועמ"ש א'.

בס"ד. בכללי� רבי� במקומות בזה יבואר ועוד סימ� הבאתי כבר במעשה רודה
äîåúé àéäå äðîìà éåðéò øàåáé åá

להרמב"� דא� לאוי�, בב' דעובר ויתו� אלמנה לענות עבר דא� בעיני פשוט זה דבר והנה
עובר לאו עבירת לעני� מ"מ שבכללות, לאו כל כמו אזיל ולשיטתו חדא למנות דס"ל
נמי דאחדא דאמרי דאיכא שבכללות בלאו אמרינ� מלקות לעני� רק חדא. כל על בלאו
להסתפק יש דקצת אלא וא', א' כל על עובר לאו עבירת עכ"פ אבל כו', וא"ד לקי לא
קבל שאביה לה ומשכחת יתומה, והיא אלמנה שמאנה כגו� מחלקי� הגופי� דאי� היכא
לאוי�, בב' עובר א� ואלמנה יתומה דהיא בקטנותה ובעלה אביה ומתו בקטנותה קידושי�

בזה. צ"ע וכעת א', בלאו כ"א עובר אינו מוחלקי� הגופי� דאי� כיו� או
רנ"ו סי' הרמב"� על שלו בהשגות המצוות] [ספר בסה"ק וג� בתשובותיו הרמב"� והנה
לאו בכל הרב לדברי נאות א� דא� בחדא, הרמב"� מונה יהיה דמה"ת לומר בזה השיג
שהרי לחוד, ויתו� לחוד אלמנה בתרתי, למנות נראה כא� אבל יחשב דכחדא שבכללות

חכמי מדרש והוא כו' אותו כו' ענה וא� דכתיב הכתוב, ע"שחלק� כו' מקו� בכל �
לשו� דפתח דקשה יחיד, בלשו� דכתיב דאותו להרמב"� דס"ל מדבריו למדי� באריכות,
חדא דכל לחלק בא וע"כ אותו, כו' ענה דא� יחיד בלשו� וסיי� תענו� לא דכתיב רבי�

וכנ"ל. לאו הוא וחדא
תקשי דא"כ דידיה, שותא להבי� זכיתי ולא כלל לי מובני� הרמב"� דברי אי� דבאמת אלא
הוא אד� כל ה"ה אלא דוקא לאו ויתו� דאלמנה דס"ל למעלה שהבאתי להמכילתא ל�
אינו דכתיב פרט ע"כ א"כ לענות, ורגיל ההוה בדבר לאלו הכתוב ופרט תענו� דלא בלאו
ופרט במדות לשקר שלא הלאו שעיקר כו', צדק מאזני הכתוב שאמר כמו ביאור אלא
למנות דאי� ודאי א"כ ודוגמתו, כו' חלב כל וכמו ביאור, שהפרט כו' הבכור כל וכמו אלו,

אלו. ולפרט לפרש כ"א אינו והפרט בכלל אד� דכל כיו� בתרתי
למה, לחלק אותו א"כ הכתוב בה� שפרט אלו דוקא כ"א כהמכילתא דלא נימא אי וא�
קשה יחדיו שיפרט עד עצמו בפני אחד כל דמשמע דס"ל לר' אבל יאשיה לר' התינח

השואל פרק עיי� לי, למה צד:)אותו ב"מ(ב"מ בתוס' קטו:)ועיי� ריחי�(ד� יחבול בלא
מלקות דליכא בענוי אבל מלקות לעני� א� כי קרא איצטרי� לא בלאו ליחודי וג� כו',

נראה. כ� לחלק, קרא צרי� לא
קרא דאיצטר� קידושי� במס' דמבואר אלמנה והיא ביתומה לרבות הכתוב דבא די"ל אלא
ז"ל בשל"ה דמצאתי צ"ע בזה וא� מוחלקי�, גופי� דאי� כיו� גרושה והיא אלמנה לרבות
דחייב ולומר לחלק בא אותו ולענ"ד אחד, בלאו א� כי עובר אינו יתומה והיא דאלמנה

צ"ע. הרמב"� דברי כדאי שאיני לולי לענ"ד אבל א', כל על

>Ù<
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ò"åùä áéáñ íéðåøçà éøáã

ìהרמב"ם לשון מביאים

:íäøáà ïâî:á ÷"ñ åð÷,גדולי� עשירי� ה� אפילו ואלמנות ביתומי� ליזהר אד� חייב
ממונ� אבד או בה� רדה או לה� הכאיב או מכעיס� או המקניט� וכל
בזמ� בד"א תענו�, לא ויתו� אלמנה כל שנ' המקלל� או אות� המכה וכ"ש בל"ת עובר
דר� להוליכ� או אומנות או תורה ללמד� כדי הרב אות� עינה אבל לצרכו אות� שעינה
בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד� כל מנהג בה� ינהג לא ואעפ"כ מותר ישרה
זה לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועוד מא�, יתו� ואחד מאב יתו� אחד גדולי� וברחמי�
צרכיו כל עושה יהיה אלא בה� ולהטפל ולאמנ� עליו להסמ� לאד� צריכי� יהיו שלא עד

הגדולי�. כל כשאר לעצמו

:áøä ò"åùקנו סימ� חיי� אפילואורח ואלמנות ביתומי� ליזהר אד� חייב ט: סעי�
בה� רדה או לב� הכאיב או הכעיס� או המקניט� וכל גדולי� עשירי� ה�
שכ� וכל תענו� לא ויתו� אלמנה כל שנאמר תעשה בלא עובר זה הרי ממונ� איבד או

אב עצמו לצור� אות� שעינה בזמ� אמורי� דברי� במה המקלל� או אות� עינההמכה א� ל
לא ואעפ"כ מותר ה"ז ישרה בדר� להוליכ� או אומנות או תורה ללמד� כדי רב� אות�
יתו� אחד גדולי� וברחמי� בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד� כל מנהג בה� ינהג
לאד� צריכי� יהיו שלא עד זה לעני� יתומי� נקראי� אימת ועד מא� יתו� ואחד מאב
כל כשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בה� ולהטפל ולאמנ� עליו להסמ�

הגדולי�:

:ïçìùä êåøò:יב סעי� קנו שנפש�סימ� מפני ואלמנות ביתומי� להזהר אד� חייב
ויתומיו אלמנתו שה� אע"פ ממו� בעלי שה� אע"פ נמוכה ורוח� שפלה
רק אליה� ידבר ולא תענו� לא ויתו� אלמנה כל שנאמר עליה� אנו מוזהרי� עשיר של
על ויחוס קשי� בדברי� ולב� בעבודה גופ� יכאיב ולא כבוד מנהג בה� וינהוג רכות
אבד או בה� רדה או לב� הכאיב או המכעיס� או המקניט� וכל עצמו מממו� יותר ממונ�
הרי עליו לוקי� שאי� אע"פ זה ולאו מקלל� או אות� המכה וכ"ש בל"ת עובר ה"ז ממונ�
שה� זמ� שכל לה� כרותה ברית בחרב אתכ� והרגתי אפי' וחרה בתורה מפורש ענשו
אבל עצמו לצור� אות� שעינה בזמ� בד"א צעקתו אשמע שמוע שנאמר נעני� ה� צועקי�
ואעפ"כ מותר ה"ז ישרה בדר� להוליכ� או אומנות או תורה ללמד� כדי אות� ענה א�
יתומי� נקראו אימתי ועד מא� יתו� ואחד מאב יתו� ואחד וברחמי� בנחת בזה ג� ינהל�
עושה יהיה אלא בה� ולהטפל עליו להשע� גדול לאד� צריכי� יהיו שלא עד זה לעניי�

ש�]: [רמב"� הגדולי� ככל לעצמו עצמו צרכי כל

:ò"åù øåöé÷:יט סעי� כט ידברסימ� שלא ואלמנות, ביתומי� להזהר אד� חייב
בדברי�, אפילו יכאיב� ולא כבוד, מנהג בה� וינהג רכות, אלא אליה�
של אלמנותו אפילו ממו�, בעלי שה� פי על א� נמוכה. ורוח� מאד, שפלה שנפש� מפני
לה� כרת ברית תענו�. לא ויתו� אלמנה כל שנאמר עליה�, אנו מוזהרי� ויתומיו, מל�,
שנאמר נעני�, ה� לה� שנעשה החמס מחמת צועקי� שה� זמ� שכל העול�, והיה שאמר מי
לצור� אות� שעינה אמורי� דברי� במה צעקתו. אשמע שמוע אלי, יצעק צעוק א� כי
הרי ישרה בדר� להוליכ� או אומנות, או תורת ללמד� כדי הרב, אות� עינה אבל עצמו,
ריב�. יריב ה' כי שנאמר גדולי�, וברחמי� בנחת לנהל� ישגיח מקו� ומכל מותר. זה

>‡Ù<
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מא יתו� יכולי�אחד שיהיו עד זה, לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועד מא�. יתו� ואחד ב
הגדולי�. כל כשאר בעצמ�, צרכי� כל לעשות

:äøåøá äðùî:ã ÷"ñ åð÷ ïîéñעשירי� ה� אפילו ואלמנות ביתומי� להזהר אד� חייב
אבד או בה� רדה או לב� הכאיב או מכעיס� או המקניט� וכל גדולי�
בד"א תענו� לא ויתו� אלמנה כל שנא' המקלל� או אות� המכה וכש"כ בל"ת עובר ממונ�
דר� להוליכ� או אומניות או תורה ללמוד הרב אות� כשעינה אבל לצרכו אות� שעינה
בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד� כל מנהג בה� ינהג לא כ� ואעפ"י מותר ישרה
זה לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועד הא�. יתו� ואחד האב יתו� אחד גדולי� וברחמי�
צרכיו כל עושה יהיה אלא בה� ולהטפל ולאמ� עליו להסמ� לאד� צריכי� יהיו שלא עד

הגדולי�. כל כשאר לעצמו

:úåðè÷ úåëìä:çô ïîéñ á"çשולח שהמשוד� ודר� לא' נשתדכה אלמנה שאלה:
בגדי� ולבשה אלמנותה בגדי ותסר ולשמה לשמו לבני� בגדי� לה

תחבול. לא לעני� אלמנה די� עוד לה יש א� אלו,
שוב לבושה וארגמ� שש לה עשתה מרבדי� באחר עיניה שנתנה שמכיו� אפשר תשובה:

וגו': עולה יעשו לא ישראל דשארית סמכה קא דידיה דעליה עליה, רחמנא חס לא

:íéîåú:ãé óéòñ æ"ö 'éñ î"åçäúåà ïéðëùîî ïéà äøéùò àéäù ïéá äéðò àéäù ïéá äðîìà
.'åëåה"ה הסמ"ע וכתב אלמנה, אומר(ח) ואני פנויה. ה"ה הוסי� והט"ז גרושה

בעלה שהל� באשה אומר אני וא� ק� אי� בתורה שכתוב מה על להוסי� נחנו יוסיפו א�
והיא בשכנותה רע ש� משיאה שאתה דכ"ש למשכנה אי� גלמודה והיא הי� למדינת

בעל. בעולת
על דמעתה אלמנה כי הוא העיקר כי בתורה שנאמר ממה יו"ד של קוצו לשנות ח"ו אבל
פרשת רמב"� ועיי� לה. נדמה תפארתינו בית חרב� בעו"ה עד שברה על בוכה לחיה
ולכ� לב, לנשברי ה' וקרוב אלמנה על התורה דחס דכתב תענו� לא ואלמנה משפטי�
נוריד לא א� כ� א� ליה סבירא שמעו� ורבי ממשכני�, אי� אלמנה בכל ת"ק ליה סבירא
ואל תבכה ובזה בשכנותה רע ש� משיאה שעי"כ רק לחוס לנו אי� בממו� אלא לנכסי�,
אלמנה, ויגו� צער על חס התורה היה מאד ובזה ח"ו לש"ר באתה כי לדמעתה פוגת תת�

ולשנות. להוסי� ח"ו אבל
הוציא לא ור"ש נחוס. אי� ביתו, מתו� רשעה הוציא זה אמרה, שהתורה בגרושה ומכ"ש
לעורה. שמלתה א� כי לה שאי� עניה דמשמע אלמנה בגד כתוב רק ממשמעות הפסוק
וח"ו הפסוק ממשמעות לזוז אי� ועכ"פ ממשכני� אי� בגדי� דוקא ריא"ז דעת ובאמת
בקרב�, נוססה ה' ורוח לה� המקובלות מדות בי"ג ודרשו חז"ל קבלו שלא דבר להוסי�

סק"א. ש"� קטנותועיי� הלכת שו"ת בסמוך לעיל ג.ע"ע אות <?> לקמן חינוך ובמנחת ,<?>

:à"øâä úøâàובפרט בתורה, שכתוב כמו אמי את שתכבד לאשתי לבקש באתי ...וג�
בקשתי לאמי וג� קלה, בתנועה אפילו לצערה פלילי שעוו� לאלמנה

טובי�... בדברי� תשמח רעותה את ואשה שניכ� בי� שלו� שיהא

:äîëçä ïééòîואלמנה יתו� לחנו� לב� נטה יח.] ד� אה"ו, אב"ד חיי� נח [להר"ר
אבי נוקמיה� בצרי�, שדי והיה לענות� נפש� תשא אל נא בשערי�,

אור�. בחוש� וזרח תשביע נפש ערי�, והיה ריב� יריב אלמנות ודיי� יתומי�

>‰Ù<
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א דכל לאו זה לב�... נטה אופירוש: אחד כלאו נמנה א� [דיו� תענו�... לא ויתו� למנה
מחוסרי ה� יתומי� משמע זה ומלשו� סח, תהלי� אלמנות, ודיי� יתומי� אבי וכו']... כשני�
מה כל וכ� חבירו, מינקת לנושא רמז חז"ל דרשו תבוא אל יתומי� ובשדה וכ� אב,
לדבר רמז אב, מחוסרי ביתומי� הוא יתומי� לטובת בש"ס מקומות בכמה חז"ל שהשגיחו

יתומי�', של אביה� די� 'בית
לא ומפרשיו מא�, יתו� וא' מאב יתו� א' דעות: מה' בפ"ו הרמב"� כתב זו ובמצוה
במגילת מקרא כ� שלמד ואפשר לזה, רמז ראיתי לא במכילתא וג� מוצאו, מקו� הראו
אנו כאלמנות אמותינו שנאמר ממשמע כאלמנות' אמותינו אב ואי� היינו 'יתומי� איכא
מ� אפילו בתורה האמור סת� שיתו� ללמד� אלא אב, ואי� ת"ל ומה אב שאי� יודעי�
אחד, ת"ל ומה אחד שהוא יודע איני עד שנאמר ממשמע שאמרו: וכעי� במשמע, ֵהאב

אחד. הכתוב שיפרוט עד שני� כא� הרי עד שנאמר מקו� שכל ללמד�

"íåúé" úøãâäá

ì[יתומות נקראות [עדיין יתמי בכלל נשואות בנות האם
:úåøéàî íéðô:æ"ì ïîéñ à"çהרא"ש בדברי עיו� לי ש
...וצרי� מובא ס"ג פה (כלל

רשב"�לעיל) לשו� פשיטות לפי כי דינ�, מאי נשואות בנות לו יש א�
'אבל בדבריו הר"אש שכתב א� הירושלמי, קאי נשואות שאינ� בנות דעל משמע והרא"ש
מתנה שנת� דש� די"ל היתומי�', מכלל הנשואות בנות להוציא אי� אחותי ליתמי אמר א�
שרוצה דעתו אומד� בניו לגבי אבל נשואות לאינ� נשואות בי� מקפיד דאינו י"ל לאחרי�
הזכרי�, לבניו יותר קרובה שדעתו בנשואות לא אבל קופצי� לה� שיהיו כדי בנותיו בכבוד
נשואות שאינ� בבנות דדווקא כתב והב"ח מיירי... בנשואות דאפילו נראה הר"� ומדברי

איתמר.
ששי בפרק כתב הרמב"� דהא בכלל, שנשואות כתב יתמי דבלשו� הרא"ש על ונפלאתי
ולית�, לישא שראוי שני� לכלל שיגיע עד ביותר עליו שמוזהרי� יתו� בדי� דעות מהל'
במג"א ועיי' יתו�, מקרי זה אי� בעסקיו להפ� ויודע גדול והוא שני� לכלל הגיע וא�
לשו� דר� וכ� יתמי, בכלל זה אי� בעלה על צרכיה דכל נשואה אשה וא"כ קנ"ו, באו"ח
יתמי בכלל לאו בעל לה שיש אשה וכ� ולית� לישא שיודע גדול אד� דעל כ� אד� בני

אינו�...
:øéáãä çúôñ ç"åà ò"åù:å"ð÷ 'é'וכו ואלמנות ביתומי� ליזהר אד� חייב [מג"א]:

להסמ� לאד� צריכי� יהיו שלא עד זה לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועד
הרמב"� דברי וה� ע"כ, הגדולי� כל כשאר לעצמ� צרכיה� כל עושי� יהיו אלא וכו' עליו
לפי דהכל נראה והיה יתומי�, מכלל לצאת השני� קצבת ביאר ולא ה"י, דעות מהל' פ"ו
מאביו שירש בקרקע עשרי� מ� פחות מכירת לעני� ז"ל גאו� האי רבינו וכדברי דעתו
והכא עי"ש, ממכר ממכרו ומת� משא בטיב ובקי חרי� הוא דא� קיי�, מכרו שאי� דקי"ל
מכלל יצא קט� הוא אפילו לעצמו צרכיו שעושה כל אלא בשני� תלויה אינה הקצבה נמי

יתו�,
ז"ל מ"ז הר"ב מע' לעט"ר חזינא פונטרימולי)מיהו בנימי� בנימי�(מהר"ר שבט הבהיר בספרו

נודע לא וכו' אימתי דעד זה דסיו� וכתב הללו ז"ל הרמב"� דברי שהביא רכ"ט סס"י
ז"ל החבי"ב מר� והביאה בתשובה ז"ל גאליקו מור"א הרב כדברי ואתי לו (כנה"גמני�

י"ז) אות הטור הגהות רמ"ז סי' לעצמוחו"מ הוא מוכר שהרי יתו�, מיקרי לא תו שנה כ' דעד
דס"ל אפשר חרי� שהוא מי אמנ� חרי� שאינו למי ג� כוללת קצבה דזו ונראה ע"ש,
'עד וכתב לשני� קצבה נת� לא ולכ� זה, לעני� יתו� מקרי לא כ' מ� פחות דג� להרמב"�

חורפיה. לפו� חד כל והיינו לאד�' צריכי� יהיו שלא

>ˆ<

>‡ˆ<
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:íäøáà ìùà:å"ð÷ 'éñ ç"åàלמלאות שיוכל עד בזה שהגבול יתו�, לענות שלא אודות
שיוכל בזה הגבול אי� עיי"ש. ז"ל המג"א וכמ"ש הגדולי�, ככל צרכיו
היו לא בפ"ע דרי� היו אילו הגדולי� רוב ג� כי עצמו בפני דר בהיותו הכל לו למלאות
או משרת בדר� בעה"ב בבית להיות כשיכולי� רק הצטרכות�, כל לה� למלאות יכולי�

הגדולי�. ככל הוא והרי למלאות יכול בכלל ג"כ הר"ז משרתת,
כשיכולי� מ"מ שני� מט' פחותי� וג� בשני� קטני� בהיות� שג� קולא ג� בזה ויש

מ שכירות עוד ליטול שיוכלו ההוא במקו� כנהוג בשירות שלה�,להיות וכסות מאכל לבד
להכי� שיוכלו שכירות עדיי� לה� נותני� אי� א� וג� לה�. מוספק וכסות מאכל עכ"פ או
אי� גידול� לעיקר והרי הגדולי�. כלל הצטרכות� השלמת בכלל הר"ז מ"מ לנישואי� לה�
לבחינת רק שא"צ ג� שלה�, לטיפול קצת ?? הצריכי� א� וא�, אב ליטפול עוד צריכי�
כגדולי� אינ� בפ"ע, להיות יכולי� אי� שעכ"פ כיו� קיימת שלה� והא� לאב ולא א� טיפול

וצלע"ע.

אלמנות או יתומים הם אם וכ"ש בדברים המשרתים לצער לא
:úéøáä øôñ:æé ÷øô ,íéòø úáäà â"é øîàî á"çבעבד שמקילי� אנשי� יש ...וכ�

כל עושי� א� ג� א� חנ�, על אות� ומצערי� אות� ומביישי� ואמה
אי� וחושבי� בטוב, עשית� לא לה� אומרי� וכראוי הנכו� על לעשות לה� שצרי� מה
מדה. כנגד מדה לה� ישל� והקב"ה מנשוא עונ� גדול ובאמת הוא, כספו קני� כי עו� בזה
ואלמנה, יתו� גר משפט מטה והוא ואלמנות יתומי� גרי� המה המשרתי� רוב כי ועוד
קשי� בדברי� אפילו הגר באונאת לאו התורה הוסיפה כי הבית בעל של עונו ונכפלה
עינוי, הוה בקושי לה� הדיבור ואפילו תענו�, לא ויתו� אלמנה ונאמר תונה לא וגר שנאמר
ובניכ� אלמנות נשיכ� והיו בחרב אתכ� והרגתי בתריה דכתיב מיתה זה על הכתוב וענש
הצער שערי עד ויגיעו למו עבדי� ויהיו אחרי� אד� לבני וישרתו מדה, כנגד מדה יתומי�,
לעשותו... אלהי� וממהר הרעה על ה' ישקוד למעלה ופנו ה' אל עיניה� ישאו כי והיה הזה,

:äðè÷ä ãéíåúéå äðîìà ìë øîàðù íéììîà úåðòì àìù :á ú"ì å"ô úåòã úåëìä
.ïåðòú àìשפלה שנפש� מפני ואלמנות ביתומי� להזהר אד� חייב (ה)

מוזהרי� ויתומיו מל� של אלמנותו ואפילו ממו�, בעלי שה� פי על וא� נמוכה ורוח� למאוד
אלא אליה� ידבר לא עמה�, נוהגי� והאי� תענו�. לא ויתו� אלמנה כל שנאמר עליה� אנו
קשי�, בדברי� ולב� בעבודה גופ� יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בה� ינהוג ולא רכות,

ש�) הרמב"� (לשו� עצמו. מממו� יותר ממונ� על ויחוס
בלא עובר זה הרי ממונ�, אבד או בה� רדה או לב� הכאיב או מכעיס� או המקניט� כל (ו)
ענשו הרי עליו לוקי� שאי� אע"פ זה ולאו המקלל�. או אות� המכה שכ� וכל תעשה,
שכל העול� והיה שאמר מי לה� כרת ברית בחרב, אתכ� והרגתי אפי וחרה בתורה מפורש
צעקתו. אשמע שמוע אלי יצעק צעוק א� כי שנאמר נעני� ה� מחמס צועקי� שה� זמ�

ש�) הרמב"� (לשו�
ללמד� כדי הרב אות� עינה אבל עצמו, לצור� אות� שעינה בזמ� אמורי� דברי� במה (ז)
כל מנהג בה� ינהוג לא כ� ואע"פ מותר, זה הרי ישרה בדר� להוליכ� או אומנות או תורה
יריב ה' כי שנאמר ובכבוד גדולי� וברחמי� בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד�

ש�) הרמב"� (לשו� ריב�.
יהיו שלא עד זה, לעני� יתומי� נקראי� אימתי ועד מאב, יתו� ואחד מאב יתו� אחד (ח)
עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בה� להטפל ולאמנ� עליו להסמ� גדול לאד� צריכי�

ש�) הרמב"� (לשו� הגדולי�. כל כשאר לעצמו

>·ˆ<

>‚ˆ<

>„ˆ<
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איש תונו דלא בל"ת ועובר גדול עו� הוא מישראל אחד לשאר והמציק המיצר א� (ט)
מלשו� והמציק הצער מעני� והוא מדבר, הכתוב דברי� באונאת החכמי� שאמרו עמיתו את
יתבאר וכאשר אונאה משער חו� ננעלו השערי� כל ואמרו בשר�, את מוני� את והאכלתי

השלישית). מדרגה ש"ג תשובה בשערי יונה (רבינו במקומו. אי"ה
שצ לומר יתירה בלאו אזהרתה והוכפל ויתו� באלמנה התורה החמירה ביותר ריכי�אבל

(דברי� גדולה ובחמלה ברחמי� עמ� להתנהג והוא ישראל מבשאר יותר באלו לזהר
משפטי�) פרשת מהרמב"� וג� הששית במדרגה ועוד ש� יונה רבינו מדברי לקוחי�

ויתעסק ורכי� טובי� בדברי� עמ� ידבר אבל במעשה ולא במאמר לא אות� יענה ושלא
בדבר שיקצר ומי כלו, בזה ההפלגה ויכוי� ושמחי�, בטוב להחיות לה� ויתנו בעסק עמ�
(לשו� אתכ� והרגתי ית' אמרו והוא זה לאו על העונש התבאר וכבר זה, כל עבר הנה מזה
נפש� שאלו לפי הוא זה וכל במיתה, עונשה פירש הרי רנ"ו). המצוות בספר הרמב"�
וצועקי� נאנחי� והמה ריב�, ויריב שיטעו� ומי וסומ� עוזר לה� ואי� למאוד שפלה

צעקת�. ומקבל עליה� מרח� הוא מהר חיש לכ� מיחלות, ה' אל רק ועיניה�
ואחרי מושיעי� אחרי יטרחו אנשי� שאר כי אנשי� שאר משל עונש� גדול ולפיכ� (י)
הוא אד� נגד עמה� הרב לכ� יצילו, לא והצל יועילו לא ואולי נקמת�, לנקו� עוזרי�
א� כי לפנות מי אל לה� ואי� ומשענה משע� לה� אי� אשר האמללי� אות� אבל ריבו,
פחד אי� אשר על כי ריבו יריב לה' הלא עמה� הרב זה לכ� תלויות, עיניה� לבדו ה' אל
מלאה כ� על אד�, בני מעשי על להשגיח אלקי� אי� בלבו נבל ואמר עיניו, לנגד אלקי�
נא� מה על שנאמר כעני� מידי, יצילנו ומי נגדי יעמוד מי בחשבו האמלל את ללחו� לבו
את וקבע ההוא באיש וקנאתו ה' א� יחרה כ� על תדרוש לא בלבו אמר אלקי� רשע
חסד ועושה שמי� בשמי יושב שומר גובה מעל גובה יש כי ידע למע� נפש, קובעיה�

באר�. ומשפט
לבד, אלי א� כי אינה צעקתו הלא כלומר אלי, יצעק צעוק א� כי הכתוב שאמר הוא זהו
אחד חכמי� ואמרו וגו'. בחרב אתכ� והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע מיד לכ�
המתענה יצעק צעוק א� דתו, אחת המענה עונש כי כלומר צועק, שאינו ואחד הצועק
לקוחי� דברי� (מ"ע: יצעקו. כאשר ליפרע ממהרי� אבל יחריש, החרש וא� ידו תחת

וש�) עה"ת] [�רמב"� הנ"ל הגאוני� מדברי
וגרי� ודלי� העניי� כמו האמללי� אד� בני כל בארנו, אשר האלה הדברי� פי על ,36(יא)

דעת נראה וכ� משפטי� פרשת התורה בפירוש רש"י (דעת ועונשו הלאו זה בכלל כול�
תשושי שה� לפי בהווה אלא ויתו� באלמנה הכתוב דיבר ולא ש�), יונה ורבינו הרמב"�

לענות� ומצוי בסמוךכח עני מנחת עיין *.

שנאמר רבי�, בכתובי� מפורש העני� זה מצינו כב)וכבר כב דל(משלי כי דל תגזול על
דל תגזול אל ירצה נפש, קובעיה� את וקבע ריב� יריב ה' כי בשער עני תדכא ואל הוא
כלומר בשער, ובבזיו� בהכלמה עני תדכה ואל לו, וסומ� עוזר ואי� דל שהוא בעבור
ומי סומ� לה� שאי� אחר ריב� יריב ה' כי לו, עוזר שאי� אחר זה מטע� וג"כ ברבי�.
אליו שהובאת אחרי נפש, קובעיה� את וקבע הוא, לאלקי� המשפט בעד�, ויריב שיטעו�
אל כי נפש� אלוה ישל א� כי הכלמה, או הגזילה תחת ממו� ממ� יקח לא הדל צעקת

ונאמר ה'. ונוק� י)קנא ט 
לד�.(תהלי משגב ה' ויהי

הקטנה:36. והקשהיד ס"ה מצוה סולת" ב"מנחת בזה והעיר תענון, דלא בלאו עובר גר דהמאנה חידוש
וצ"ע. הגר באונאת שעוברים הלאוין בתוך זה לאו למנות צריך היה ב"מ בגמ' דא"כ



ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ :„ ˜¯Ùî˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ

äðè÷ä ãéîêåðéç úçðî

47

כב)ונאמר ידעת�(שמות כלומר מצרי�, באר� היית� גרי� כי הגר נפש את ידעת� ואת�
רח� כאשר עליו וירח� בה', א� כי לשעו� מי על לו ואי� עליו, שפלה נפשו גר כל כי

שנאמר כמו כג)עליכ�, ב את(שמות שועת� ותעל ויזעקו העבודה מ� ישראל בני ויאנחו
ונאמר העבודה, מ� עליה� שריח� רק בזכות� לא כלומר העבודה, מ� וג�(ש
)האלהי�

אות�. לוחצי� מצרי� אשר הלח� את כמהראיתי בשינוי יונה ורבינו הרמב"� (לשו�
תיבות).

*:éðò úçðî,בהווה הכתוב שדיבר אלא אד� לכל הדי� הוא התורה: בפירוש רש"י לשו�
אלמנ כל משפטי�: בילקוט הובא המכילתא לשו� הוא אלאוכ� לי אי� תענו� לא ויתו� ה

אלמנה כל אומר ר"ע ישמעאל, ר' דברי תענו� לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה
המכילתא. עכ"ל הכתוב, דיבר בה� ליענות, שדרכו ויתו�

לשו� תפס שרש"י ועוד חבירו, נגד כמותו שהלכה ר"ע דברי שהניח רש"י על והתימה
כל מזה נשמע האי� תענו� לא ת"ל שאמר במה מוב� אינו בעצמה המכילתא וג� שניה�,
הו"ל וכ� מדויק אינו הלשו� הכתוב, דיבר בה� גו' אלמנה כל ר"ע בדברי הלשו� וג� אד�,

ליענות. שדרכו ויתו� באלמנה אלא הכתוב דיבר לא למימר
והוה ויתו� אלמנה כל תענו� לא נאמר מדלא דייק ישמעאל ר' כי הפלוגתא, בהבנת ונראה
והוה לבסו� תענו� לא שנאמר השתא אבל שבפרט, מה אלא בכלל ואי� ופרט כלל ליה
וכלל ופרט כלל והוה יתירה כל מילת כי כל דייק ר"ע אבל אד�, כל וריבה וכלל פרט
כל כלומר ליענות, שדרכו ויתו� אלמנה כל בלשונו דייק ולפיכ� הפרט, כעי� כל וריבה
אלמנה תפס הכתוב כלומר הכתוב, דיבר בה� לענות�, שמצוי היינו ויתו� אלמנה שכעי�
ה"ה שפירש"י מה ומעתה והאמללי�, העניי� כמו לענות� שמצוי אד� כל וה"ה ויתו�
וכר"ע וגו', בהווה הכתוב שדיבר אלא לענות� שמצוי אד� לכל ה"ה כונתו אד� לכל

טז). (אות עני מנחת עכ"ל אמיתי, והוה מחבירו כמותו הלכה אשר

ìבכלל אדם כל האם

:êåðéç úçðî:äñ äåöîמאב יתו� דאחד ה"י, מדעות פ"ו ר"מ עיי� וכו'. שנמנענו [א]
דלאו בחומש, כא� רש"י דעת והנה זו. מצוה בכלל מא� יתו� ואחד
תשושי שה� לפי בהווה הכתוב שדיבר אלא אד�, כל הדי� והוא ואלמנה, יתומי� דוקא
מצוה חכמי� במשנת ועיי� ואלמנות. יתומי� דדוקא נראה המחבר והרב הר"מ ומדברי כח.

סק"א שמועה (יבי� דתנאי,<??>ז' פלוגתא שהוא י"ח] פרשה [משפטי� מכילתא מביא ,(
אד�: כל הדי� הוא או ואלמנות יתומי� דוקא אי בזה ומפלפל

ליפרע... שהבא [ב]
ìגרושה

דג� דעת� אלמנה, בגד דחובל לאו גבי י"ד סעי� וט"ז סקכ"ב צ"ז סי' בסמ"ע ועיי� [ג]
לדבריה� ואפשר עי"ש. דאלמנה, לאו בכלל שהיא הט"ז דעת בתולה וג� זה, בכלל גרושה
הכא, הדי� והוא אלמנה, דדוקא עליה� השיג סק"א ובש"� זה, בכלל גרושה כא� כ� ג�

בדבר, צ"ע ותומי�ומ"מ אורי� בספר דהרי<??>ועי"ש מודי� עלמא כולי כא� ומ"מ .
אשה חז"ל דברי שמביא המחבר הרב מלשו� וג� זו, אזהרה שיי� אד� דבכל אומרי� יש

בכלל הכל אפשר א"כ וכו', לבעלה בדבר:37קובלת לעיי� וצרי� ,
עיי"ש][ד�ז] יתומים של ממונות [-בדיני

>‰ˆ<

חינוך:37. עלמנחת אברהם ובמשנה ,98 עמוד ס"ה מצוה סולת" ב"מנחת חולק בלאו גרושה שכולל מה
עיי"ש. הסמ"ג
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ìהיתום רק או אלמנה גם כולל האם וגו', ושמעתי אותו תענה ענה
העול� והיה שאמר מי לה� כרת ברית ה"י, מדעות פ"ו הר"מ כתב וכ� וכו'. שברית [ח]
ובאמת לאלמנות, ה� ליתומי� ה� כרותה דברית מדבריה� נראה וכו'. צועקי� שה� זמ� שכל
לחוד דאיתו� משמע צעקתו, אשמע וגו' צעק א� כי וגו' אותו תענה ענה א� כתיב בקרא
המצוות וספר קאי. לזה קוד� דכתיב דאיתו� מוכח זכר, ובלשו� יחיד בלשו� דכתיב קאי,

ידעתי ולא ד"ה ח"ב מצותי� (דר� דרכי� ובפרשת כעת, ידי תחת אינו ),<??>להר"מ
ואלמנה יתו� דמנה רנ"ו, תעשה לא המצוות בספר הר"מ על שהשיג הרמב"� דברי הביא
לאוי�, בשני למנותו ליה הוה רבינו של דרכו לפי אפילו הרמב"�, והשיג כדרכו, אחד בלאו
תעשה לא ש� ודבש שאור גבי וכ� וכו', אותו תענה ענה א� באמרו הכתוב חלק� שהרי
בלשו� מדכתבו קאי איתו� ובודאי אחד, על רק קאי ענה דא� בפירוש ראינו עי"ש. צ"ח,

וצ"ע: ברייתא, באיזה כ� מצאו ובודאי וצ"ע, קאי, ג"כ דבאלמנה מנל� א"כ זכר,
ìיתום בכלל עבד או הגר בן האם

אי� התורה דיני פי דעל עמו, הקטני� בניו שנתגיירו גר א� מסופק ואני וכו'. ונוהגת [ט]
דה� דהטע� דיתו�, זה בלאו עובר דאינו אפשר מ"מ דמי, שנולד דכקט� קורבה, לה�
שעומד אב לו יש באמת וכא� וכו', לאביו קובל ב� המחבר הרב שהביא וכמו כח, תשושי
עומד אביו כי כח, תש הוא אי� אבל לאב, נחשב דאינו הכתוב גזר התורה לדיני רק בפניו,
הנולד קט� עבד וכ� זה. לאו לעני� יתו� נקרא ואינו עובר אינו אפשר האב, כרחמי עבורו
א"כ עליו, ורחמיו הטבע פי על הוא אב מ"מ האב, אחר יחוס לו דאי� נהי ושפחה, מעבד
עבד או אחריו, מתייחס אינו דהב� השפחה על שבא בישראל וג� זה. בכלל דאינו אפשר
יש דמ"מ כיו� יתו� הוי דלא אפשר מ"מ אחריו, מתייחס אינו דהב� הישראלית על שבא
וצ"ע. זה, בלאו אינו א"כ כח, מתשושי אינו אבל אב, נחשב לא התורה לדיני רק אב, לו

זה: לאו על לוקי� דאי� כיו� כ�, כל נפק"מ ואי�
ìלוקין אין למה

ובספר לו, נוח אינו דהטע� כתב כא�, למל� משנה בהגהת עיי� וכו'. העינוי שאי� לפי [י]
הלאוי� דבכל ביאור, לה� אי� המחבר הרב דדברי ג"כ כתב ה"י, פ"ו דעות הל' משנה סדר
שהארי�. עי"ש נמי, הכא חייב, התראה עליו שקיבל כיו� מ"מ אמתלאות, לית� יכול
מעש ידי על א� מעשה, בלי עליו לעבור שאפשר דכיו� הטע�, כתב למל� משנה הובהגהת

בפי"ג המגיד הרב דלדעת להר"מ, שהקשה ועי"ש לשיטתו. המחבר והרב לוקי�, אי�
א"כ מעשה, עשה בלא א� לוקי� מעשה דמשכחת היכא דכל איפכא, הוא ה"ב, משכירות
ימצא ובל יראה בל גבי ליה סבירא מ"מ המחבר, הרב לסברת וג� להר"מ. לוקי� אי� למה
מחמ� פ"א המל� שער של כחילוקו לומר וצרי� מעשה, בלי דמשכחת א� בקנה דלוקי�
בספר הר"מ דעת הא שבכללות, לאו ליה דהוי למימר ליכא וכא� נמי, כא� א"כ ה"ג, ומצה
שהניח הנ"ל בספר עי"ש אחת. דלוקי� וכדומה, ומבושל נא גבי צ"ח תעשה לא המצוות
נשתנה, זה דלאו מקו� ובשו� בש"ס נמצא ולא לוקי�, דאי� המחבר והרב הר"מ על בצ"ע
של"ה בש� מביא ש� חכמי� ובמשנת בזה. עמד סק"ה ש� חכמי� במשנת וג� עי"ש.

][?? גופא,<??> בחד ויתומה אלמנה דהויא ונתייתמה ונתארמלה אביה שהשיאה דקטנה ,
בשני עובר מחולקי�, גופי� וה� ויתו� אלמנה עינה וא� אחד, לאו על אלא עובר דאינו

הנ"ל: בספר עי"ש לאוי�,
ìתשובה

חבירו, את לרצות וצרי� לחבירו, אד� שבי� עבירות ככל הוא זה, לאו על ותשובה [יא]
תשובה מהל' ופ"ב פ"א עיי� השי"ת, לפני תשובה צרי� מ"מ חבירו, את ריצה אפילו א�
מפורש דעונשו כיו� החמורי�, הלאוי� מ� ליה הוי ואפשר וילנר. זלמ� ר' הגאו� ובהגהות
עיי� ויסורי�, הכיפורי� ויו� תשובה צרי� א"כ שמי�, בידי מיתה דהוי וגו', והרגתי כא�
על בעבר לעדות לפסול לעני� וג� בזה. אארי� ש� ואי"ה שס"ד) (מצוה תשובה בהלכות
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לה הויא ממלקות יותר מפורש דעונשו כיו� מ"מ מלקות, בו דאי� דא� צ"ע, זה, לאו
עיי� די�, בית מיתת לאזהרת שנית� לאו כמו לוקי�, שאי� אע"פ דפסול חמורה עבירה

ואחרוני�: (סק"א) ותומי� באורי� ל"ד סי' חו"מ

:÷éù í"øäî:ä"ñ äåöîוהקשה לאוי� לב' זה מנה והרמב"� ויתו�. אלמנה לענות שלא
שחלק� כיו� ט' בשורש הרמב"� לדברי דאפילו רנ"ו דבסי' הרמב"� על

עיי"ש. לאוי� לב' למנות הו"ל אותו תענה א� דכתיב הכתוב
אותו היינו לקי מיהו חדא דלכו"ע ז' ובמצוה בכללי� לעיל שכתבתי מה כפי ולענ"ד
אלא לקי, ולכ"ע מפורש לאו נא הרי נא ממנו תאכלו אל כגו� בפירוש קאי עלי' שהלאו
אי פליגי בזה ללאו, וחברו עטפו שהכתוב אלא הלאו מפורש דאינו ומבושל דכתיב הא
רק מפורש, יתו� א"כ תענו� לא ויתו� מסיי� דהפסוק ה"נ וא"כ שבכללות, לאו הוי
שבכללות לאו הוי לא הכתוב דחלק� היכא בעלמא דאמרינ� הא ה"נ וא"כ לדו�, יש באלמנה
דאינו מוכח חלק� א� שבכללות לאו דהוי לדו� ויש ומחובר שמעוט� אותו א� היינו
דעת וא"ש ראיה שו� כא� אי� שמפורש זה שחילק כא� אבל כמפורש, והוי מעוט�

הרמב"�.
לאו רק הוה אלמנה וא"כ ליתו� רק בא הקרא דעיקר זה מחילוק ראיה דיש נראה אדרבא
כהרמב"�, ס"ל ומבושל בנא דאע"ג הסמ"ג דעת ליישב נ"ל ובזה כמפורש, ואינו מכלל

ע ולהנ"ל עליו, והקשו לחד רק נמנה דאפשר ליה מספקא תענהכא� ענה א� דכתיב "י
ליה מספקא שפיר ולכ� בו, מוכללת רק ואלמנה היתו�, על הלאו דעיקר קרא גילה אותו

לפ"ע. נמנע אינו אולי
חכמי� דשקדו הא על שכתב החינו� על חינו� במנחת שהעיר מה ג"כ מיושב זה פי ועל
שתקנו הדברי� מאלו וכיוצא בשבועה אלא יפרע לא יתומי� מנכסי לגבות דבא ותקנו
מנחת הבעל והקשה עינוי, לידי יבואו שלא הזה הלאו מצד ג"כ והוא היתומי� לטובת
ענה א� הקרא גיז� ביתו� דדוקא שפיר אתי ולהנ"ל עיי"ש. נמי באלמנה דא"כ חינו�
כל לעשות עונש לידי אד� יבוא שלא חכמי� תקנו ההוא מפולג עונש וכתב אותו תענה
לא אבל הזה ללאו ג"כ דחיברה נהי באלמנה משא"כ עינוי, לידי יבואו שלא השתדלות

החכמי�. ג� האי כולי החמירו לא ולכ� בקרא עונש זה על כתב
ובאמת עליו, השיג ג"כ תענה לא דאיסור חומרא משו� שהוא החינו� שכתב הדבר וגו�
ועכ"ח זה, טע� שיי� דלא אע"ג בשבועה אלא יפרע לא בפניו שלא הנפרע כל שהרי קשה
קשה זה דעל מקויי� בשט"ח אפילו כלל מיתומי� גובי� דאי� הא על קאי דהחינו� צ"ל
מקויי�, בשטר שבועה ע"י גובי� בפניו שלא אפילו הא מ"מ בפניו כשלא מקרי דקט� נהי
ישנה מלוה ספק משו� רק תובע עצמו השטר בעל שמא חששו דחכמי� הסביר זה על

אביי שאמר ו)כמו ונת�(ב"מ בעי, מה בידי' שטרי' דאמרינ� לזה חיישינ� לא דבשטר ונהי
כתב נפשות ולגבי כנפשות דהוי משו� מצוי שאינו למיעוט ג� חששו דחכמי� הטע� הוא
נפשות, בדיני רוב בתר אזלינ� לא מיתה עונש בשעת נולד הספק דא� בש"ש הקצוה"ח

החינו�. דברי להסביר לי נראה כ�
ולא בדיבור לא יצער� ולא לב� יכאוב שלא מל� אלמנת ג� כולל הזה הלאו והנה ב)

בנחת. הכל עמה� יעסוק אלא במעשה
צרי� דלמה עליו הקשה מל"מ בהגהת אבל הטע�, בחינו� עיי� הזה לאו על לוקי� ואי�
לעשות דיכול היכי כל סובר והחינו� מעשה, בלי לעשות דאפשר ליה תיפוק הזה לטע�
יש וודאי הש� מצות בגליו� כתבתי ואני לוקה, אינו מעשה עשה א� אפילו מעשה בלא
שוה שניה� עני� דאי� כיו� בדיבור, רק אותו מענה מא� במעשה אד� מענה א� טפי עינוי
משו� לפטור אפשר אי טפי דכואב ובמעשה בפועל אות� ענה דא� החינו� מודה כה"ג

כדלעיל. אחר טע� לומר הוצר� ולכ� מעשה, בלא נמי דאפשר

>Âˆ<
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ìהדין עינוי בענין
:í"ùøäîú"åù:éø ïîéñ á"çששוכב בעת שאלה תשובת על הדי� עינוי חשש ..ובדבר

כשמשהי� אלא הדי� עינוי מיקרי דלא קיי"ל בד"נ ג� הנה ביו�, ליש� מעט
בסנהדרי� התוס' כמ"ש די� גמר קוד� ולא הדי� נגמר שכבר בב"ד(פט.)אחר ולא ד"ה

מהש"ס כ� והוכיחו מה(לה)וכו' בבירור יודע שאינו זמ� כל דיני� בשאר ומכ"ש יעו"ש,
שהביא חכמי� ומשנת בשל"ה דכ' והא מדינא, הדי� עינוי משו� בזה אי� בודאי להשיב
עה"ד, משו� איכא או"ה בהוראת ג� רש"י דלשיטת סק"ט רמ"ב ליו"ד הפת"ש בש� כת"ר
כלל השאלה יודע שאינו כ"ז אבל לו ברורה שהוראה אחר דדוקא ג"כ ש� מפורש הרי

מ"ח דאבות פ"ה וברע"ב עה"ד, משו� בזה אי� הדי�בודאי להיכ� שיודעי� הדי� עינוי על
כמ"ש: הרי עכ"ל אותו פוסקי� ואי� ומעכבי� נוטה

ועל להמתי� האד� את שמצער תענו� לא ויתו� אלמנה משו� היינו דשמחות דפ"ח והא
את הזהרתי כמ"פ בעניי אני כי יודע והשי"ת זה, לאו איכא האד� את שמצערי� צער כל
יקיצוני או לפני יביאו אלא יעכבו לא שינה או אכילה באמצע לשאול מי יבא שא� ב"ב
מאי שדרש מהר"ש בש� פסח הל' ריש מהרי"ל ובליקוטי זה, ממאמר לבבי יפחד כי
ת"ח הוא א� וכו' כגמ"ח טוב ל� אי� וגו', טוב ועשה וגו' חיי� החפ� האיש מי דכתיב
ולהורות לדו� שעה בכל לבריות ומזומ� נוח ויהא חנ� לב"א תורה ללמד חסד גומל יהא
כמ"ש דחסידי מילי רק הוא בודאי שמחות דמס' בעובדא מ"מ אבל עכ"ל. שהות בלי
א� כי ר"ש ולא חטא השמש הת� דהא השערה, כחוט וגו' מאוד נשערה וסביביו חז"ל
שהוא ובע"כ עינוי משו� ר"ש נתחייב במה יש� רבי אמר והשמש הודע בלא יש� ר"ש

השערה. כחוט בעלמא דקדוק רק
בנדרי� מבואר הרי כביסת�(פ:)ועוד ולר"י וכו' קודמת כביסת� אחרי� וכביסת כביסת�

ספק אפי' קוד� גופה דצער רמב"� בש� סי"ב פ' סי' ובאה"ע אחרי�, לחיי אפי' קודמת
כבר כרבנ� ודלא כר"י הרמב"� פסק מדוע שתמה ומה סקט"ו. הב"ש כמ"ש לולד סכנה
הל' דשביעית פ"ח בירושלמי המעיי� א� כר"י, דפסק שאלתות בש� ש� ש"ל בהגהת כ'
וע' מ"ה. ש� בר"ש וכ"ה נפש חיי הוי כביסה דג� דס"ל משו� דר"י דטעמי' ימצא ה'
לבני א� קודמי� ב"ב דצרכי סיי� והח"ס ראה פ' הפי"פ מדברי רל"א סי' יו"ד ח"ס תשו'

כלל. ומחי' מזו� לבעה"ע אי� אפי' צרכיה� בכל עירו
תרכ"ז סי' ח"ג רדב"ז מדברי ש� ובמ"ש בזה ש� והג"ה ח"ב צ"ט סי' יו"ד ב"ש תשו' וע'
וסמ"ע בהגמי"י שהובא הירושלמי נגד והוא חבירו של ודאי לסכנה קוד� שלו סכנה דספק
בתשו' עוד יעוי� כהירושלמי קיי"ל דלא אזוב אגודת בש� הפת"ש ומ"ש תכ"ו. סי' ח"מ
רדב"ז מדברי סק"ז שכ"ח סי' א"ח מש"ז וע' מו"נ בפתיחת הש"ט מדברי מ"ג סי' אלי' יד
להכניס דא"צ שפסק נ"ט כלל או"ה בש� סק"ח שכ"ט סי' א"ח בא"ר מצאתי ואני הנ"ל

קנ"ה. סי' חיו"ד שיק ר"מ תשו' וע' חבירו, עבור סכנה בספק א"ע
חסיד בס' וע' חבירו, צער בשביל א"ע לצער חיוב אי� פני� כל דמצוהועל תרצ"ט סי' י�

שו� אי� ולכ� הדיוט, מצער ג"כ גדול ת"ח צער א"כ ת"ח יהרג ולא הרגוני לומר להדיוט
דמס' דברייתא צ"ל ולכ� האחר, יצטער שלא בכדי א"ע לצער ת"ח שיחויב לומר צד

בבב"מ פטורא ב� כדעת סובר שהוא(סב.)שמחות או קודמי�, דחיי� ר"ע כדרשת ס"ל דלא
וכמש"ל. עליה� הדי� שהצדיקו השערה כחוט ודקדוק חסידות מצד רק

ìתענון לא ויתום אלמנה דכל בלאו גם עובר / הדין עינוי בענין
:íééç çåø:é'âàìô ç"øâì:àé óéòñ æ"é 'éñ î"åç :á"çמיד הדי� לפסוק הדיי� צרי�

ג"כ דעובר לומר נראה ולע"ד במשפט, עול תעשו לא בכלל זה הרי וכו'
ופשיטא ואלמנה ביתו� הזה הדי� הוא א� מיבעי דלא תענו�, לא ויתו� אלמנה דכל לאו על
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אפילו ביתו� שאינו הדי� יהיה א� אפילו אלא ויתו�, אלמנה דכל לאו על דעובר הוא
דלא במכילתא אמרו שהרי תענו�, לא ויתו� אלמנה דכל זה לאו על עובר זה הרי הכי
הכתוב שדיבר אלא אד� בכל הדי� הוא אלא העינוי התורה אסרה לבד ואלמנה ביתו�
זה, לאו על עובר מעט עינוי אפילו אלא הרבה עינוי דוקא דלאו ש� אמרו וג� בהווה,
המת� הדי� לבעלי ואומר נעלו מנעיל או כוס שותה הדיי� היה דא� במכילתא ש� ומבואר
במדרש כמ"ש עינוי זה הוי ושוב ל� לו אומר א� נראה וכ� ש�, כמבואר עינוי בכלל הוי
בעל של דינו את המענה דיי� שכ� כל וא"כ בס"ד, בדרושי� וכמ"ש י"ג סי' טוב שוחר
העשיר לו שחייב עני די� בעל התובע יהיה א� ג� ומה הדיי�, אצל ובא הול� והוא די�
תגורו דלא אחר לאו על דעובר התורה בכח לעשיר לכו� שלא כדי דינו את מענה והדיי�
לבל בה� להשגיח הדיי� צרי� הללו הפרטי� ובכל הוא, לאלהי� המשפט כי איש מפני

השופט. ע� ה' והיה יכשל

:â"ñø øåàéáô ú"ì :àìøòô ô"éøâì-äøçà ïô äðîìàå íåúé ïåðòé àì :àô

וגו', אפי וחרה וגו' אותו תענה ענה א� תענו� לא ויתו� אלמנה כל משפטי�) (בפרשת
אלא שניה� מנו לא וסייעת� ז"ל הרמב"� וכ� והבה"ג אחרה. פ� רס"ג] �] שכתב וזה
מוני� אינ� אחד בלאו שנאמרו פרטי� שני כיו"ב דבכל אזלי, ולשיטתייהו אחד, בלאו
פרט כל מונה כיו"ב שבכל אזיל לטעמיה ז"ל הגאו� רבינו אבל אחד, בלאו אלא אות�

כיו"ב. בכל כשיטת� לאוי� בשני מנאו� ז"ל והרמב"� הסמ"ק וכ� בפ"ע, ופרט
נאות שאפילו אומר ואני וכתב: ז"ל הרמב"� על השיג רנ"ו) לאוי� (בסה"מ ז"ל והרמב"�

הרב לאולדעת שהוא נאמר כא� אבל אחת, אלא פרטיו ימנו לא שבכללות שהלאו ונאמר
חכמי� מדרש וזה אותו, תענה ענה א� באמרו הכתוב חילק� שהרי שתי�, וימנו פרטי
על השיג י"ג) סי' לאוי� הרקיע (בזהר ז"ל והרשב"� עיי"ש. עכ"ל כיו"ב, מקו� בכל
דלאו דחלוקה דכריתות ובפ"ק מיתות) ארבע (פרק בסנהדרי� דאמרינ� ממאי ז"ל הרמב"�
זה מטע� גופיה ז"ל הרמב"� שהשיג וכמו חלוקה, שמה לא דמיתה חלוקה חלוקה, שמה

עיי"ש. וידעוני דאוב לאו גבי ט') (בלאוי� ז"ל הרמב"� על
חלוקה שמה דמיתה דחלוקה ש� הרמב"� דעת דעכ"פ כיו� דהרי כלל השגתו הבנתי ולא
הרמב"� על הרמב"� כא� השיג יפה א"כ לאוי�, בשני וידעוני אוב ש� מנה זה ומטע�
בעונש הכתוב שחלק� משו� לאוי� בשני ויתו� אלמנה למנות לו יש ג"כ דכא� לטעמיה,

וגו'. אותו תענה ענה א� דכתיב מיהת,
ומה עוד. בזה שהארי� מה עיי"ש בזה שקדמני ח') (לאוי� דחיי דינא להר"ב ראיתי שוב
בעלמא שיטתו שהרי אחד בלאו ויתו� אלמנה שמנה הסמ"ג על דרכי�) (בפרשת שהקשה
עיי"ש ש� דחיי דינא הר"ב ג"כ בזה קדמו כבר עיי"ש, בפ"ע פרט כל למנות כיו"ב בכל

שתי�. אות� מנה שפיר לשיטתיה ז"ל הגאו� רבינו ועכ"פ בצ"ע. ג"כ שהניחה
תענו� לא ויתו� אלמנה כל (משפטי�) במכילתא דאמרינ� מה לפי לכאורה דקשה אלא
אלמנה כל רע"א ר"י, דברי תענו� לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה אלא לי אי�
לכל דה"ה ס"ל לכו"ע לכאורה הנראה ולפי עיי"ש. הכתוב דבר בה� לענות שדרכו ויתו�
ליה נפיק מר דורשי� במשמעות אלא ור"ע ר"י פליגי ולא בהוה שכתוב שדבר אלא אד�
אלמנה קרא נקט דלא להכי דקרא ריבויא צרי� דלא ס"ל ור"ע תענו� לא מדכתיב אד� כל
משפטי�) (בפרשת מפירש"י נראה וכ� אד�. לכל וה"ה לענות שדרכ� מפני אלא ויתו�
לאו אלא כא� למנות מקו� אי� ודאי וא"כ עיי"ש. ש� ז"ל אריה) (גור הרג"א כמש"כ

אד�. בכל אחד
אלא הכי משמע לא ש� דמכילתא דברייתא דמפשטא ש� ז"ל הרג"א כתב כבר מיהו
קרא נקט דוקא ויתו� דאלמנה וס"ל קאתי ישמעאל דר' עליה לאיפלוגי דר"ע משמע
עיי"ש, דעות) מהלכות ובפ"ו רנ"ו לאוי� (בסה"מ הרמב"� דעת להדיא נראה וכ� עיי"ש,
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ז"ל הר"פ בהגהת אבל עיי"ש. ש� לסמ"ג בביאורו הסמ"ג בדעת ז"ל הרש"ל העלה וכ�
בדבריו. עיי"ש ז"ל רש"י כדעת הסמ"ג בדעת הבי� פ"ז) (סי' לסמ"ק

כשיטתו זה שאי� אחת מצוה ויתו� אלמנה שמנה הסמ"ג על שהקשו למה מקו� אי� ולפי"ז
האזהרה דהרי פרטי� שני כא� אי� לפ"ז דהרי בפ"ע, אחד שבלאו ופרט פרט כל למנות

ל קרא נקטינהו ולא אד� בכל להארי�היא ואי� בכ�, שדרכ� מפני אלא ויתו� אלמנה
מנא� ולכ� עיי"ש, ויתו� אלמנה דדוקא ז"ל הרמב"� כדעת ש� הסמ"ק דעת אבל בזה.
רבינו דעת ג"כ היא וזו מצות, שתי מדמנא� ז"ל הרמב"� דעת ג"כ ודאי וזו מצות, שתי

פ"ה). (לאו לקמ� ועי' ז"ל, הגאו�

òø åðåé àì - äô ú"ì

ואלה (בפרשת הכתוב הזהיר וז"ל: שכתב נ"ד) סי' (ביראי� ז"ל להרא"� ראיתי ...והנה
בדברי� ולא ממו� בהונאת לא אות� יענה לא פי' תענו�, לא ויתו� אלמנה כל המשפטי�)
בשני עליה� לעבור אלא עליה� להזהיר הוצר� ולמה אסור בישראל אפילו זה ודבר רעי�,
בכל אונאה אזהרת כא� שמנה אחר ז"ל הגאו� רבינו לשיטת ולפ"ז עיי"ש. עכ"ל לאוי�,
בכלל ויתו� אלמנה דג� כיו� תענו� לא ויתו� דאלמנה לאו לעיל למנות לו היה לא ישראל

לאוי�. בשני לעבור כדי אלא באזהרת� נפק"מ וליכא ישראל, דכל אזהרה
אלא לי אי� וגו' ויתו� אלמנה כל הת�: דקתני פי"ח) (משפטי� במכילתא ראיתי אבל
שדרכ� ויתו� אלמנה אומר ר"ע ר"י, דברי תענו� לא ת"ל מני� אד� כל שאר ויתו� אלמנה
אזהרה בכלל אד� כל שאר ג� לרבות דאיצטרי� מבואר הרי עיי"ש. הכתוב דיבר לענות�
ממו� דאונאת לאוי� בכלל זה ואי� הוא לגמרי אחר עני� זה לאו דע"כ מבואר וממילא זו,
דאלמנה מקרא ריבויא בהו צרי� ולא אד� לכל מפורשת אזהרה בה� שיש דברי� ואונאת
הכתוב דיבר דוקא ויתו� באלמנה דלדידיה דאע"ג לר"ע, נשמע ומדר"י תענו�, לא ויתו�
באונאת לא מ"מ עיי"ש, ש� זוטרתא בפסיקתא מבואר וכ� עיי"ש פא) פ (לאוי� כמשכ"ל

קרא. מיירי ודברי� ממו�
ìהדין עינוי

אזהרה עני� עיקר ש� מהמכילתא המתבאר לפי דהרי אחר מצד בזה צ"ע דעדיי� איברא
מועט עינוי ואחד מרובה עינוי אחד דאמרינ� ש�, וכמבואר הדי� עינוי על הוא תענו� דלא
ור"ש ישמעאל רבי היו כבר וישנה, שיענה עד חייב שאינו מגיד תענה ענה א� אומר רבי
לר"ש ר"י א"ל נהרג, אני מה על יודע שאיני יוצא לבי רבי לר"י ר"ש א"ל ליהרג יוצאי�
או סנדל� ונוטל כוס� שותה שתהא עד ועכבתו לשאלה או לדי� אצל� אד� בא מימי�
א"ל מועט, עינוי ואחד מרובה עינוי אחד אותו תענה ענה א� תורה אמרה טלית�, עוט�

עיי"ש. רבי נחמתני
הרמב"� לפמש"כ א"כ והשתא הדי�, עינוי היינו קרא בה� האמור עינוי דלהמכילתא הרי
המשפט את המעוות זה במשפט עול תעשו לא וז"ל: ה"ו) סנהדרי� מהלכות (בפ"כ ז"ל
כדי ברורי� בדברי� ומארי� הדי� את המענה וכ� הזכאי את ומחייב החייב את ומזכה
(במג� ז"ל הרשב"� כתב וכ� עיי"ש. עכ"ל עול, בכלל זה הרי הדי� מבעלי אחד לצער
הדי� ועוות לעכבו אותו ומעני� אותו שיודעי� הדי� דעינוי אבות) לפ"ה בפירושו אבות
כול� והיתר, באיסור כהלכה שלא בתורה והמורי� הזכאי את ומחייבי� החייב את מזכי�
במשפט. עול תעשו לא בכלל וג� תענו� דלא אזהרה בכלל והוא הוא אחד עני� בכלל
לא אזהרת בכלל הדי� דעינוי י"ז) סי' סו� (חו"מ ושו"ע ובטור רל"ג) (מצוה בחינו� וכ"כ
עיקר ז"ל הגאו� רבינו דלדעת ל"ט) לאוי� (לעיל ביארנו וכבר עיי"ש, במשפט עול תעשו

>˜<



ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ :„ ˜¯Ùî˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ

â"ñø øåàéá

53

דכל לאו ע"כ וא"כ עיי"ש, הדי� עינוי על אלא קאי לא במשפט עול תעשו דלא לאו
עליה� לעבור ויתו� באלמנה הדבר על אזהרה להוסי� אלא בא לא תענו� לא ויתו� אלמנה
תענו� לא ויתו� דאלמנה לאו למנות לו היה לא ז"ל הגאו� רבינו לשיטת וא"כ לאוי�, בשני

ישראל. כל שכולל במשפט עול תעשו דלא לאו מ"ב) (לאוי� לעיל מנה שכבר אחר
(לאוי� וסמ"ג רנ"ו) (לאוי� ובסה"מ דעות) מהלכות (בפ"ו ז"ל הרמב"� דמדברי איברא
לאזהרת קאי לא תענו� לא ויתו� דאלמנה קרא דעיקר דס"ל מבואר ס"ה) (מצוה והחינו� ח)
עכצ"ל וכ� בעלמא, אסמכתא דר� אלא הוי לא דמכילתא דההוא צ"ל וע"כ הדי�, עינוי
ש� מדאיצטרי� דרשב"י במכילתא להדיא מתבאר וכ� ש�, ביראי� ז"ל הרא"� לדעת

או המענה בהלכותלמעט ז"ל המרב"� דברי מקור דמש� עיי"ש מלאכה או תורה ללמד� ת�
עייש"ה. ש� דעות

ואלמנה, ויתו� וגר עמיתו את איש תונו ובל וז"ל: שכתב הנחלת אתה באזהרות ראיתי והנה
ואלמנה ביתו� אבל תונה, לא וגר כתיב בגר דבשלמא טובה, לכאורה תמוהי� ודבריו עכ"ל,
שמנא� ואלמנה יתו� של אונאה באזהרת בפ"ע מיוחדת אזהרה אשכח� היכ� לכאורה
ביראי� ז"ל הרא"� בשיטת בזה אזיל ז"ל הגדול שמעו� דרבינו ברור הדבר אבל בפ"ע,
לאונאת מיוחדת אזהרה היא תענו� לא ויתו� אלמנה דכל דאזהרה דס"ל לעיל שהבאתי
הגדול הר"ש דברי ה� וה� לאוי�, בשני עליה� לעבור וכדי ויתו� דאלמנה ודברי� ממו�
אונאת הכניס בגר ובי� ישראל בכל דבי� לעצמו אחרת שיטה לו שבירר מבואר וג� ז"ל.
ז"ל הזק� והר"א והבה"ג הגאו� רבינו על לעיל עמדנו וכבר אחת, באזהרה ודברי� ממו�
אחת כל אזהרות שתי מנו ובגר כאחת ודברי� ממו� אונאת כללו ישראל כל שבאונאת
לעיל בזה מש"כ ועי' דגר, הלאוי� ע� דישראל לאוי� בזה השוה הגדול הר"ש אבל בפ"ע,

להארי�. ואי� כ"ח) (עשי� לעיל זה בעני� מש"כ ג"כ ועי' עייש"ה, פ"ג) פ"ב (לאוי�

:æð ùðåò ,ïéùðåò[164 עמ' [ח"ג
ìלוקין אין למה

לאו על לוקי� שאי� ה"י) דעות מהלכות (פ"ו ז"ל הרמב"� במש"כ ג"כ נראה ...ועפ"ז
ומאי זה לאו על ילקה לא אמאי ז"ל האחרוני� ותמהו עיי"ש, תענו� לא ויתו� דאלמנה

בצ"ע. והניחוהו הא ז"ל להמרב"� מנ"ל וג� לאוי�, משאר שנא
עונש פירשה שהתורה משו� טעמו שביאר ש�) ספר (בקרית ז"ל המבי"ט להרב וראיתי
כוונתו ולכאורה ביאור צריכי� ודבריו עיי"ש, וגו' והרגתי אפי וחרה דכתיב בצדו זה לאו
וכיו"ב בלבד, זה עונש אלא בו שאי� משמע בצדו זה עונש תורה שפירשה דכיו� לומר בזה
מוזהרי� מטה של ב"ד אי� בצדה שכרה שמת� מ"ע כל קי:) חולי� הבשר כל (פרק אמרינ�
לומר שכרה מת� פירש לכ� ימי�, יאיריכו� למע� בצדה שכרה שמת� ז"ל ופרש"י עליהו,
המצוה אצל שכתוב דכל הרי עיי"ש, עכ"ל זה שכר תטול שלא עונש� זהו תקיימנה לא א�
עונש בצדו שכתוב הכא וכ"ש זולתו. אחר עונש דאי� למימר ל� אית השכר מניעת עונש

בכוונתו. נראה היה כ� בהדיא, מפורש גמור
בה� שפירש אע"פ שמי� בידי מיתה וחייבי כריתות חייבי כל דהרי יתכ�, לא זה אבל
אמרינ� ולא שבה� הלאו על דלוקי� קיי"ל הכי אפילו ומיתה כרת עונש בהדיא הכתוב
לאזהרת שנית� לאו ואפילו בה�. המפורש מיתה או כרת עונש זולת אחר עונש בה� שאי�
למ"ד ואפילו בצדו, כתוב ב"ד מיתת דעונש אע"ג עליו שלוקי� למ"ד איכא ב"ד מיתת
ולא עיי"ש. דמכות) בתרא פרק (ריש דמפרשינ� אחרינא מטעמא היינו עליו לוקי� אי�

בצדו. כתוב אחר שעונש משו�
כדכתיב שמי� בידי אלא אינו זה לאו שעונש פירש שהכתוב משו� בזה דכוונתו נראה ולכ�
ואי� לב"ד ענשו נמסר שלא ב"ד, ולא השליח ולא אני דמשמע וגו', והרגתי אפי וחרה
עונש ג� ז"ל רבינו מנה שלא מה נמי ניחא ובהכי בלבד. שמי� בידי אלא ממנו נפרעי�

>‡˜<
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והיינו בקרא, כמפורש שמי� בידי מיתה במחייבי העונשי� במני� ואלמנה יתו� דמענה זה
דואלו בברייתא נמנה שלא נראה נמי טעמא ומהאי לב"ד. מצוה שו� בו שאי� משו�
שדינ� מיתה חייבי הנ� אלא מנה אל דברייתא תנא דג� משו� ,(?? (סנהדרי� שבמיתה

וכמשכ"ל... מטה של לב"ד ==מסור ועוד יונה ורבינו הרמב"ן דברו כבר זה =ועל

:íééç õôç:íééç øå÷î :äçéúô(טו)אלמנה או יתו� הוא עשירי�,(טו)וא� ה� אפלו
לא ויתו� אלמנה כל והוא אחר לאו על עוד עובר בפניה�, גנות� וספר
מפרש וענשו צער. מי� בשו� לב� להכאיב או להקניט� שלא בזה התורה שהזהירה תענו�,

וגו': אתכ� והרגתי אפי וחרה בתורה
:íééç íéî øàáבהלכות הרמב"� כתב כ� עשירי�. ה� אפילו וכו' יתו� הוא וא� (טו)

שהזהירנו רנ"ו מצוה בסה"מ הרמב"� לשו� דזה וכו' גנות� וסיפר ומ"ש ה"י. ו' פרק דעות
אות� יענה שלא כוללת הזאת והאזהרה וכו' אלמנה כל שנאמר והאלמנה היתו� מענות

טו דברי� עמה� ידבר אבל במעשה ולא במאמר וכו',לא ורכי� בי�
עמה� נוהגי� והאי� וכו' ויתומי� באלמנות להזהר אד� חייב דעות בהלכות הרמב"� וז"ל
ולב� בעבודה גופ� יכאיב ולא כבוד מנהג אלא בה� ינהג ולא רכות אלא אליה� ידבר לא
לה� הכאיב או מכעיס� או המקניט� כל עצמו, מממו� יותר ממונ� על ויחוס קשי� בדברי�
ולאו המקלל�, או אות� המכה שכ� וכל בל"ת עובר זה הרי ממונ� איבד או בה� רדה או
ברית בחרב, אתכ� והרגתי אפי וחרה בתורה מפורש עונשו הרי עליו לוקי� שאי� אע"פ זה
א� כי שנאמר נעני� ה� מחמס צועקי� שה� זמ� שכל העול� והיה שאמר ממי כרותה
עינה א� אבל עצמו לצור� אות� שעינה בזמ� אמורי� דברי� במה וגו' אלי יצעק צעק
ואעפ"כ מותר, זה הרי ישרה בדר� להוליכ� או אומנות או תורה ללמד� כדי הרב אות�
וכבוד גדולי� וברחמי� בנחת וינהל� הפרש לה� יעשה אלא אד� כל מנהג בה� ינהג לא

הרמב"�. עכ"ל ריב� יריב ה' כי שנאמר
שיציק ומי בא"ד כ"ד במאמר תשובה בשערי יונה הרבינו וז"ל ח'. בל"ת הסמ"ג כתב וכ�
בידי מיתה חייב צער מיני וכל בהכלמה ובי� בעושק ובי� בגזל בי� ויתו� אלמנה ויצער
ג"כ עובר אות� מצער א� בעלמא בדיבור שאפילו ס"ה במצוה החינו� כתב וכ� שמי�,

עי"ש: זה בלאו
זה לאו כ� ג� יש אומלל שהוא אד� בכל הדי� דהוא משמע משפטי� בפ' רש"י ושיטת

עי"ש:
דהשומע א� המספר. ורק ובפניה� הראשוני� אופני� בארבע היינו דעובר בפני� שכתב ומה

זה: לאו לא א� זה. על עונש בוודאי ג"כ לו יש ושותק בזיונ� את אבןבפניה� לעיל עיין
.<?> עזרא

ח ל רבה שמות
אלא ואלמנות יתומי� אלהי� אהב למה אומר יוסי ר' תענו�, לא ויתו� אלמנה כל (ח)
הגוזל� כל לכ� אלמנות, ודיי� יתומי� אבי סח) (ש� שנאמר בו אלא תלויות עיניה� שאי�
וחרה כב) (שמות שנאמר עליו כועס והוא שבשמי�, אביה� שהוא להקב"ה גוזל כאלו
עליו אות� וטרפה בני� לה והיו אביה על שסרחה מלכי� לבת משל אתכ�, והרגתי אפי
ממנו, נפרע בה� נוגע שהוא ומי לפניו, בתו את רואה כאלו אות� רואה כשהוא לה, והלכה

שרוי והקב"ה בציו� היו ישראל עד,כ� עדי מנוחתי זאת קלב) (תהלי� שנאמר ביניה�
אב ואי� היינו יתומי� ד) (איכה שנאמר עליו בניה השליכה היא א� טרפה שחטאו וכיו�
בציו� שעשה מה על מתנח� מצותיו שעושי� לישראל רואה וכשהוא כאלמנות, אמותינו

>·˜<
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אומר דוד וכ� ירושלי� בתו� ושכנתי ציו� אל שבתי ח) (זכריה שנאמר זכות לה ומבקש
שביתנו: את ה' שובה קכז) (תהלי�

פרשת (תחילת ובתוכ� ואונס), תואר (יפת עינה, אשר תחת שרי, ותעניה עינוי: פסוקי
השפלה?... של עני� לכאורה מפני, 'לענות' מאנת מתי עד בא)

המתוחה הדי� � חרב מפני לכ� גורו כט: יט דברי�] לאונאת ג� [==שיי� איוב: מלבי�:
שבעבורו העו� � הרב עונות חמה כי בחנ�, אותי שצערת� דברי� אונאת חטא על עליכ�
כל כמ"ש גדולה, בחמה בא דברי�, אונאת של עו� שהוא ולהשחית לכלות החרב בא
למע� בחרב, אתכ� והרגתי אפי וחרה וכו' אותו תענה ענה א� כי תענו� לא ויתו� אלמנה
אשר ובמשפט בדי� שהכל שטתכ� כפי בעול�, ומשפט די� שיש תדעו ואז � שדי� תדעו�
את ותענו עונש מפני תגורו לא כי ברורה. בידיעה אותו תדעו� ולא בפה עתה תאמרו

די�: שיש תדעו� ואז מרי�. בדברי� ריעכ�

נוספי� ועיוני� להשלי�=ציוני� =צרי�

החזקה, היד קראוסאדני הכהן אדוניהו ר'
/ , ה"י=== פ"ו דעות

החמה, קרויזראור זונדל ר'
ורמב"ן, רש"י ובמחלוקת וגו', תענה ענה אם

בפסוק/
שמח, הכהןאור שמחה מאיר ר'

את יריב והוא הרמב"ם שמביא הפסוק מפרש
אלא כג, כב למשלי הכוונה שאין וגו', ריבם

/ הענין בהסבר עיי"ש י-יא כג ולמשלי דעות
י

נאמן, אוירבאךאורח נ"נ מנחם ר'
/ יג.=== יב: דף

לעולם, היא שיגורהאות ר.פ. יהושע ר'
/ כט-ג===

משה, ברזםאמרות שאול ב"ר זכריה משה ר'
/ ===251 ב

תלמודית אנציקלופדיה
"אלמנה" ערך / "יתום" ערך

למלך, פויכטוונגראשר אשר ר'
/ , דעות===

יהודה, שלוזאווערבאר אברהם ר'
/ מלקות, בו אין פ"ולמה דעות

מהרא"י, איסרלןביאורי ישראל ר'
/ גר, על חוזר 'אותו' תענה שםענה משפטים

אהרן, כהןבית אהרן ר'
/ עיי"ש, נושאים שםכמה משפטים

המלך, בויםבית ליב אריה יוסף ר'
/ עיי"ש== נושאים ה"יכמה פ"ו דעות

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'
/ בפנימיה ליתומים להתייחס סימןאיך ח"ב

נו
משה, חייםברית משה ר'

/ לאלמנה, יתום הקדים חלמה ל"ת
יצחק, ברכהברכת יצחק ר'

/ == נושאים 39כמה
יהושע, אהרנברגדבר מנחם יהושע ר'
/ הדין (8)עינוי ב ג
דוד, הט"זדברי בעל הלוי דוד רבי

/ בהר, פרשת ויתום, אלמנה משפטים,כל
בהר

משפט, מחבריםדברי כמה
ואיסור תענון לא ויתום אלמנה דכל בלאו

דברים, /אונאת גרוס, מרדכי הרה"ג מאת
שמ עמ' ח"א

עה"ת, שאול, נטנזוןדברי הלוי שאול יוסף ר'
על וצעקה ואלמנה יתום צעקת בין הבדל

/ החזיר, שלא אוצ"המשכון 237 עמ'
ומחשבה, שטרנבוךדעת משה רבי

/ עיי"ש, נושאים ה"יכמה פ"ו דעות
מצוה, של דודחשבונות אליהו ר' אדר"ת

רבינוביץ
/ הלכה, בפסק להתעכב לא קכאבענין עמ'

חמד, זילברשטייןחשוקי יצחק ר'
/ דינה, מה שנתארסה 372אלמנה נד. כתובות

עה"ת, סופר סופרכתב ש"ב אברהם ר'
/ ,== תענה ענה שםבכפילות שמות
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אליהו, שפיראלקט אליהו ר'
/ אלמנה, רנ"ועינוי ל"ת
שו"ת, לוריאמהרש"ל שלמה ר'

לא כי בפרטי == אלמנה בזכות להפוך מצוה
/ לעיין, כעת כדיכולתי סי'

המאור, אלנקאווהמנורת יוסף ר'
/ ליהרג, יוצא ישמעאל דר' 981מעשה

חדשה, פאפרשמנחה יוסף ר'
/ עיי"ש, נושאים סהכמה

סולת, זעמןמנחת דוד ר'
/ עיי"ש, נושאים סהכמה

דוד, הרדב"זמצודת
תצד/ תצב, יח, מצוה

המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'
/ עיי"ש, נושאים 154-157כמה עמד

קובץ מקבציאל,
יעקב הרב / ויתום אלמנה עינוי בדין קונטרס

== / סופר, 175חיים עמ' לב חלק
===

קהת, בני גראסמשא הכהן שמאי ר'
/ עיי"ש, נושאים ה"יכמה פ"ו דעות
סמ"ג, אברהם פרייסמשנת אהרן אברהם ר'
/ עיי"ש נושאים ח.כמה ל"ת

יעקב, רוזנטלמשנת ניסן יעקב ר'
/ עיי"ש, נושאים פ"זכמה דעות

שמחה, רוזנברגמשנת נחמן בר שמחה ר'
/ , פ"ז=== דעות

משה, עטייהמשרת יצחק ר'

/ אדם, לכל פ"וה"ה דעות
אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'

ומסיק הספק בצדדי אם, לו ויש מאב יתום
/ שם, האזהרות בלשון "שכול" ובכלל דעובר

קיא קי עמ'
איתן, לאיתןנחל משכיל אברהם ר'

/ שבכללות, ה"ילאו פ"ו דעות
מצוה, סידנר יהודה ר'

/ עיי"ש, נושאים פבכמה ל"ת
משנה, באסקוויץסדר הלוי וואלף ר'

/ עיי"ש, נושאים יכמה ו דעות
הבתים, הכוכביספר דוד מאישליטארבנו

/ רנ"ו=== ל"ת
המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'

/ עיי"ש נושאים ה"יכמה פ"ו דעות
ומוסרי, מקלט לידאעיר דוד ר'

/ ואלמנה, יתום לענות סושלא ס' שמות
יפות, הורוביץפנים פנחס ר'

/ עיי"ש, נושאים שםכמה משפטים
העמודים, שפיראצביון צבי ר'

/ פז, יתום - פו פזאלמנה פו
הלוי, וואזנרשבט הלוי שמואל ר'

/ עיי"ש נושאים כזכמה המצות קונטרס
הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'

/ שנשאת, שנטאלמנה סי' ח"א
טוב, כסארשם שמואל חיים ר'

/ יתומים, יתום הקטנים נקראים מתי עד
פ"ו דעות

(3*) אלמנה וריב ד"ה כג פסוק א פרק ישעיהו רש"י
גזל� שהיה שופט בדינ� ל� ואשל� בדיני טב לי עביד לחבריה גבר אמרי� ת"י תשלומי�
כשיצעקו גמול� אשל� ואני היו� צדקני לו אומר זה אחר, שופט בפני עליו צועק והנגזל
לצעוק באה האלמנה � אליה� יבא לא אלמנה וריב גמולות: תשלו� רוד� הוי בפני עלי�
היו� כל אומר והוא השופט לפני בצעקת� הועלת מה ושאלתו בו פוגעת וזו יוצא והיתו�
איש שהוא זה ומה ואומרת לאחוריה חוזרת וזו הועלתי לא וסופו במלאכה לו יגעתי הזה

לא
(2*) ה' (ט) ד"ה ט פסוק קמו פרק תהלי� רד"ק

ושומר, עוזר לה� אי� כי החלושי� ה� והאלמנה והיתו� הגר גרי�. את שומר ה' (ט)
שהיו ישראל שומר וכ� אות�, שומר וה' עליה�, מקומות בכמה התורה הזהירה ולפיכ�
יעות, רשעי� ודר� ינשא. פירושו: יעודד, ואלמנה. כיתו� וחלושי� האומות בי� גרי�

בה: ונפלו ידחו דרכ�, יעות והרשעי� ינשא, החלשי�
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הוספות
י ו דעות הרמב"� על שמח" "אור ביאור

175 עמ' מסלנט ישראל רבי תורת בספר אלמנה עינוי בעני� מהגרי"ס עובדא סיפורי�
.... בקיצרו להביא אולי עיי"ש והלאה,
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