


בס"ד 
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CNTRL Fניתן לערוך חיפוש בתוך הקובץ  

CNTRL Bניתן לפתוח חלון סימניות לראות רשימת הספרים  

, צפתמכון תורת האדם לאדם



ה ספרה״ב ה״י-פ״ז פ״ו דעותשצד
[pvt■:1’* ('

 מלך. של אלמנתו אפילו
 אלמנה. כל מדכתיב

משנה. שדר ועי׳ ש; לאוין סמ״ג( )על מהרש״ל

 דרשב״י. במכילתא מקורו
 עמדת מקט; עמ׳ בקורת אגרש שיוש מהר׳ן
המלן.

 דה״ה הגמ״י( בגליון )הו׳ רש״י לד׳
בלאו. א״ע מלך באלמנת אדם, בכל

הנ״ל. מהרש״ל

 פשיטא דקרא טעמא דרשינן דלא לדידן .
בכלל. אלמנה דכל
 שמוש מלגי״ש ש; לאוין שפר מגלש משנה; ישדר

יש. שי׳ המצווש אלה כא; >»

 וכו׳. בעבודה גופן יכאיב ולא
הנ״ל. במכילתא מקורו

המלך. עכודש ,

 עצמו. מממון יתר ממונם על ויחוס
יה:. בברכות מקורו

 הליקוטים(; נש׳ )הו׳ אכן טורי וארנעה אישן יד .
המלך. ענודש

 מדידך. עדיף לא זיל ק: מכתובות צ״ע
המלן. -ענודש

 וכו׳. המקניטן כל
 בפניהם. גנותם מספר אם ה״ה
טו. אוש באמ״ש לאוין ששישה שייש שפן

 תעשה. בלא עובר זה הרי
 אם והרמב״ן רבינו במחלוקת מו״מ

 או אחד לאו הוי ואלמנה דיתום לאו
לאוין. שני

 שה; מ׳ מצווש כשר )לג־א(; ו ל״ש שבמים משנת
צד־א. ש״כ לרס״ג הרי״ס ני׳ ש; לאוין הצדק עיר

 עליו. לוקין שאין אע״פ
 לוקין. אין אמאי "ע צ

משנה. שדר

 מעשה "ב שא לאו מטעם אינו
 דומיא לוקה מעשה בעשה דלשיטתו

בפסה. חמץ דקונה
 דרך ועי׳ ח־ג; מצוה נר מ; אוש שה מ׳ מנ״ח

 ,נם )הו׳ מימין ומי שה, שי׳ מ״ד מצומיך
הליקוטים(.

שביעי פרק
בחבירו. המרגל א(

רכיל. תלך לא תורה מלשון שינה למה

 לתשלומין ניתן במעשה דהעינוי טעמו
לוקה. אינו ולכן

 פנ־ג; ש״ג לרש״ג הרי״ס ני׳ הנ״ל; מצוה נר
שם. מימין נר ,ועי

 וצער לצערם, שלא הלאו שעיקר טעמו
 מעשה. בו אין
)נוים(. המלך ניש

 בצדו, מפורש דעונשו שכתב כמו טעמו
 במלקות. ולא זה בעונש דנענש

 )מצוות( שיק מהר״ס משנה; שדר שסי; קריש
 הליקוטים(; נס' )הו׳ קונן ס׳ יהודה; נאר שה; מ׳

המלך. ענודש

 טעם נתינת אינו מפורש דעונשו מש״כ
 שנתפרש כריתות חייבי כל דא״כ

ילקו. לא עונשם
 )שמ״ק( הצדק עיר פנ־ג; ש״ג לרש״ג הרי״פ ני׳

ו. לאוין

 דלא לוקה פרוטה משוה פחות בהכאה
אדם. מכל גריעי

הליקוטים(. ׳כם )הר מימין מי

וכו׳. להן ברח ברית
 ובין ליתום בין דקאי מדבריו משמע

 אותו תענה אם כ׳ דבקרא וק׳ לאלמנה,
 דאיתום משמע צעקתו, וגו׳ צעק אם כי

 זכר. ובל׳ יחיד בל׳ מדב׳ קאי לחוד
ו. אוח שה מ׳ שינון מנחש

 ללמדם כדי הרב אותם ענה אם אבל
מותר. ה״ז וכו׳
 כשהכהו מגלות פטור שהרב כמו

 לימוד. בשעת
המלך. עבודש המלן; שלחן

 הוה הונא דרב טז: בערכין מקורו
 יתום. שהיה אף רב בר לחייא מצער

יש. שי׳ המצווס אלה

 דרשב״י. במכילתא מקורו
המלך. ענודש

 וכו׳. אומנות או תורה ללמדם
 תורה ללימוד אומנות לימוד מדהשוה

 בנו את ללמד חייב האב דגם משמע
ת אומנות.

מ כט־ג. לעולם היא אוש

 גדולים. וברחמים בנחת וינהלם
 רק נאמר זה דלאו לשיטתו דוקא

ואלמנות. ביתומים
המלך. ענודש

מאם. יתום ואחד מאב יתום אחד
מקורו.

המלך. ענודש צ״פ; יש.; דף השכמה מעין

 וכו׳. גדול לאדם צריכין יהיו שלא עד
דבריו. ביאור

 שנע וצריך; ד״ה לז שי׳ ש״א מאירות פנים
 הדניר פמש רנט; שוש״י )פונטרימולי( מימין
ה. אות קנו ם" או״ס

 דה״ה וכו׳ בתב רש״י הגמ״י: גליון
אדם. לכל

 לשיטת וביאורה במכילתא, הוא כן
רבינו.

 משרת )כא־ג(; ז ל״ש שכמים משנת משנה; שדר
 נ; אות מ לאוין שמ״ג( )על משה נריש משה;

 ראם מועפות קעט; אות כא כה משפטים מלני״ם
המלך. ענודש קפב; שי׳ היראים( )על

א. אוש ט לאוין שמ״ג( )על משה נריש

 רכיל. תלך לא שנ׳ תעשה בלא עובר
 כ׳ ה״ז סנהדרין מהל׳ דבפכ״א ק׳

 שמע תשא בלא מחהר לה״ר דמססר
שוא.

 נהגה״ה; ו אוש נאמ״ש ו כלל לה״ר הל' שיים שפן
שה״ג(. הליקוטים נם׳ )הו׳ אימן יד ועי׳

 מפסוק נלמד מו. כתובות בגמ׳1 צ״ע
 ליה ומנא רע, שם למוציא אזהרה זה

 ורכילות. ללה״ר אזהרה דהוא
 שק״ל נ; אוש רלז מ׳ )מצוות( שיק מהר״ס
 מפן ס״ה; ש שי׳ מישרים ארח פו; סי׳ אהע״ו

 גליו! ועי׳ ג; אוש כאמ״ס א כלל הנ״ל שיים
ד:. פאה ירושלמי הש״ם

 ס״ל דיין על הפסוק נדרש דבספרא אף
 פליגא הנ״ל בכתובות שהגמ׳ לדבינו

בלה״ר. דקאי וס״ל
 הנ״ל; משה בריש )לג־א(; ש ל״ש שכמיה משנת
ט. לאוין דמיי דינא

 זה. לאו על לוקין שאין ואע״ם
הדבר. טעם

 )אס״ז( לב שקרי הליקוטים(; נם׳ )הו׳ סייס מיס
המלך. ענודח )מא־א(; כא: שבועוח

 רבות. נפשות להרוג וגורם
 בכתב. אף אסור לפי״ו
שיט. שי׳ ס״א יו״ד אשאד( )מתר״י יעלה יהודה

 נפש משמע וכו׳ תעמוד לא דבקרא אף1
 רבים. שהורג פעמים מ״מ ואחת

p .ידיד
 האדומי. לדואג אירע מה ולמד צא

 שלשה הורגת דלה״ר כתב ג :הל׳
 לה״ר, הוי דואג דמעשה ■משמע

לזה. ■ישוב
קמא־ד. נאים( )נן יעקג משכטש

 דואג דמעשה מוכח קו: דבסנהדרין ק׳
לה״ר. הוי

 ארס ג; אוש ט לאוץ סמ״ג( )על מפה כריש
נ. נהל׳ המלך ענודש שנ״ש; ש סי׳ מישרים

 אמת. אומד שהוא אע״ס ב(
לזה. ראיות
 א. כלל לה״ר הל׳ ש״ש המלך; ענודש

 הרע. לשק וכו׳ מזה גדול עזן יש
 הולך אבל הנאה לו אין דבלה״ר הטעם

 על גמול לקבל כדי עושה רכיל
רכילותו.

 הליקוטים(; נס׳ )הו׳ שעד אלף סי׳ רדנ״ז שו״ת
 ג. אוש נש ש׳ שאלה העמק

 המינים מכלל הם לה״ר שמספרי כיון
 הבא. לעולם מלק להם שאין

 המלך. ענודש מ״נ; מרכה״מ

 להרע מכוין לא אולי רברכילות
 הרע. בלשון משא״ב

ט. לאוין דמיי דינא

חבירו. בגנות המספר
 היוק יגיע לא אם דאף משמע מדסתם
 לזה. וראיות לחבירו,

 ז. אוש ג כלל לה״י הל׳ שיים זפן

 אמת. שאמר >ע״פ
 דוברי פי יסכר נאמר לג: דבשבת ן׳

 לה״ר. מספרי על טקר
שג. אוש ל מער׳ כללים שד״ח

 אמת כולל דלה״ר הנ״ל, הקו׳ ישוב
 שקר. כולו ש״ר מוציא אבל ושקר

 קמא עה״ש שאול דנרי ועי׳ כו־נ; יעקג רוש
ק־ד. שלש פר׳

 וכו׳ ש״ר מוציא שקר האומר אבל
נקרא.
 וכו׳. רכיל תלך בלא נכלל והוא

 ועי׳ הליקוטים(; נם׳ )הר אישן ויד שיים מיס
מצורע. סר׳ מה״ש עה״ש שאול דברי

 בלה״ר, נכלל ש״ר שמוציא ראיות
 בזה. רבנו ושיטת

ש״ד. ש סי׳ מישרים ארח
 וראב״ד. וכו׳. הרע לשון בעל אבל

 וראב״ד. רבנו מחלוקת ביאור
 הליקוטים(, נס׳ )הו׳ קיט־נ כנה״ג משנה; סדר

 )אלפנדרי(; המשנה מרנבח ט; לאוין דמיי ודיכא
 )חסון( המלך ניש יהודה; לשם ידיד; נן דוד; שלל
 ט לאוין סמ״ג( )על משה נריח שש־ג; המדרש כיש
 באר קדושים; פר׳ יוסף יעקב מולדוח ג; אוש

 ד; אוח כאמ״ס א כלל לה״ר הל׳ ש״ש יהודה;
 המלך. עבודש ס״ה; הנ״ל מישרים ארח

 וכו׳. י״י יכרת אומר הכתוב זה על
 לתשובה שצריך כרת כחייבי ודינו

 ויסורים. יוהכ״ש וכפרת
יב־נ. לשון מרפא
 כמש״ב לעוה״ב חלק לו שאין היינו
ג. בהל׳

המלך. פרשש המלך; יד

 לה״ר בעל על קאי זה פסוק אם מו״מ
 לפי״ז וביאור ש״ר, במוציא או

 וראב״ד. הרמב״ם במחלוקת
המלך. ענודח מ״ל; משה כדיש משנה; שדי

 לה״ר מספר בין החילוק ביאור
 המעשה. בחומרת לה״ר

יהודה. לשם

 תליתאי הוא שהראשון ראב״ד:
נפשות.

 ובמד׳ טו: ערכין בפרש״י כ״ה
אמור.

 ק שי׳ אירש הגר״ז שו״ע משנה; סדר
המלך. ענודש

 עצמו. אלא הורג ואינו :שם
 בחטאו מת לבדו שהמספר היינו

יהודה. נאר יהודה; לשם משנה; סדר

 בי אלא נורא איכא :]א[ הגמ״י
 וביאורו. "אלא", תי׳ לי׳ בסמ״ג
ט. לאוין סמ״ג( )על מהרש״ל

 זה. ציור רבינו שהשמיט טעם
ט. לאוין דסיי דיכא משה; משרש

 "ר לה הוי זה וציור משמע
 בזה. הראשונים ומחלוקת

אור נאמ״ש ב כלל לה״ר הל׳ סייס ששן

 נ עשה או :המרגל( )ד״ה כ״מ
 ע; כך שבאומר בראשונים ל״מ

 כטוען ורק רכילות הוי פלוני
 רכילות. הוי לזה מזה

המלך. עבודת

 ג אינו דבר שאותו אע״פ שם:
 מדנים, מעורר עכ״פ דהא צ״ע
לזה.

יהודה. לסם ועי׳ ט; לאוין הצדק עיר

 שאג דואג בהלשנה כמו שם:
וכו׳. אחימלך

 או רכילות הוי בדואג אי מו״מ
ענוד׳ ועי׳ ט; לאוץ דשיי דינא מער״ק;

 דקא אבל מאי לדקדק יש שם:
 ואינו שקר הוי דמוש״ר ישוב

 אומו לה״ר בעל אבל ללה״ר
אדלעיל. וקאי
דוד. שלל משה; משרש

 בעי וכו׳ תמיד שמורגל מי :שם
הרע.
 נקרז במורגל דרק לזה ראיה

 שיטתו. וביאור לה״ר,
שט־א. המדרש ביש )ששון( המלך ניש

 לומר לרבינו הו״ל דלפי״ז ק׳
 בקביעת שמספר מי הוא לה״ר
 ואוב שיושב זה לפרט הו״ל

וכו׳. וכך
יהודה. באר

 ארבעה כאן שפרט נמצא שם:
 כן מדויק אינו חז״ל בדברי אבל

 ולהיפך, לה״ר לרכיל קראו
לזה.
סי׳ מישרים ארס סג; כלל ל מער׳ שד״ש

 כשמספר אבל וכתב(: )ר״ה שם
 נענש. השומע אין הכירו
 לכו״ע. בידו יש עבירה ומ״מ

א. אות ו כלל לה״ר הל' תייס ספן

 שכשאמרו רבינו ודעת שם:
 וכו׳. הורגת לה״ר
 דשם טו:, ערכין בגם׳ ליתא

 אר לפרשו ואפשר תליתאי לישנא
 מצורע פר׳ דבילקו״ש אלא

זה. בלשון
 ודי הליקוטים(, נס׳ )הו׳ קיט־ד כנה״ג
הנ״ל. מישדיס ארש ט; לאוין



’ נשטהדעות הלכותאור

בו' רביע במו יפחות אלא ב הלכה

מיץ שאחזו מי פרק ריש ט׳ שליש אטל ל׳ב

בר שיבדוק עד יאבל ולא שם

 אמזה ד פטמים י׳ מהלך קבע לסטודיו הנכנס rt> 3נ״
כ״ג כרטס

 אכילתו אחר המטייל ובל ע הלכה

 רךב ב״מ הגמרא לדברי ©שר ואינו מרובה סקל 3נ״

 '0 ©כה ביום ישן ולש ן* הלכה
החומץ את ואובל ה הלכה

השרב בשמח יפה שהחוסן קי״ד שנח ל׳ב

בד החמה בימות אבל הגשמים ובימות ט הלכה

 בימים 1כא החמה בימות כאן נ״ו דף פילובין יץמ )"ב
 סמנה שלא וכשזח הגודגדניוח פ׳ דף ובנימין =^^הגשמיס<

 יטוי׳ ס׳ והחרדל ודוק מ׳ מבס בזמנה שלא חמח בזמנה ©׳
פ״א ס׳ ברכיי!

לעולם רעין החרובין ובן יא הלכה

תלזכלו. חרב ס״ב דף קידושין 3נ״

 יערב כו* המרחץ מן כשיצא צמא ואם ין הלכה
כף כיין המים

 לבימםסא רמבידי צלולים ומיס ישן ק״מיין דף שבס ל״ם
טיי״ש, למיקר

בר בבעילה השטוף בל ים הלכה

שעושה רבדים ט׳ בזימה סשסיף וכל קנ׳יב דף שבס 3”)
״י_שס.5וטר פני׳ משחירין בילדו©

tv 1234567?™׳

פרקה

וכר צריך p בר שהחכם כשם א הלכה

 ובדיטרם בהילוכם ניכרים ס״ס כן ברכה ספרי 3ל׳
בשוק־ וכמסיפסן

עיי״ש. קרא דף שכס גמרא כר חכמים אמרו שם

I הארץ עם אצל יאכל לא 3 הלכה
ע״ה במסיבת יסב ואל מ״ג דף ברכות 3^'

בר פשתן בנדי כמל כר בשרו יהא ולא ט הלכה

יפרש. חרמם p בר״א ל״ה דף יומא יעי׳י לב

כתב איפכא משנה בכסף יא הלכה

 בר וק© גסת ונס® ט׳ בתים בנו כ״מ ׳5ק בימוי׳ לעץ
ט׳ מיס 1

בר לאחרים ומוותר ע הלכה

כ״ח:. מגילה לב

ר פרק
 או תורה ללמדן כו׳ אלחם עינה אבל י הלכה

אומנית
 דערי׳חיוסא בשזליא קעביד׳ מצוה ע׳כ ח׳ דף מכוש יען*"

דלמדי׳. הוא

ריבם יריב ד• בי שנאמר שם

 ואל ט׳ ©א דל בי דל תגזול אל כב משלי דכתיב פירוש
לישזסואלמנס כסיט הלא בשער הזא וסי בשפר פני תדכא

 וקבע ריבם יריב ד כי נ״ה ©ף פרש״י זק בשמריך אשר
ובשדה כ״ג דקעיסל המצב וצ״ל ס״ס הא אמנם נפש׳ קובעיהם

אקך. ריבם יריב הא תזק גואלם כי תבוא אל יחומיס

^פרקז ~
נו׳ ,*בלעוד חלק לו ואין בו׳ חכמים אמרו ב הלכה

 לטוה־כ חלק לו דאין בנהר אשה אהר• מעובר וממר ל0
ארבעה כעק׳ דפאס׳ פ״ק ובירושלמי י׳יד פירובין י

 ואלו למה״ב קיימת והקרן נטוה״ז האדם מן שנסרסין דברים
p שם ועיין טלן׳ כנגד הרע ולשון שפכ׳ד׳ מרמת גלוי ע״ו 

 בפי« ונתבאר מיי״ש פ״ג בראשית אגדת ובמדרש הלכה׳ ©ף
 כר בירושלמי מימני. ובהגהת ימיי״ש. ‘א פרק אבוס המשנה

דפאה. פ״ק נ״ב

א פרק
 כר לחסדים בו׳ בבו על נצטווה לסה א״ב ם הלכה

 בר חייב ואינו לכנו מלמד לשבור וחייב
בחנם אלא

כאן

תורה תלמוד הלבות
 לשטר »»ר מ״ס לקטע סמייב קהל כל זלק חבריהם
 משוס יחיד בלשץ מדבר ניאזמיי כלליות אל שכשמדבר מלמדים׳

 מיד כל בעונש הפליגו ולק התורה מן ליה מחריבים שהקהל
 p לבד ב״ג יהושע מסקנת ולא ט׳ שמחרימין ס״ס בה שאץ

נראה

 בלמן נאמנה דמרשה יתכן ולדעתי ‘נ הלכה צק צ״ל
לבני בשכר ללמד חייבים שהצסר נאמרה יחיד

כביר. זה בחידושי שסחבתי מהאעתיק

ביומא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)7 מס עמוד קלונימוס שמשון בן שמחה מאיר כהן, א ־ שמח אור



משה אמרותרנד

 בדה עיינתי לא כי ולחלק בזה לפלפל יש
 מה ע״ט סי׳ סוף במג״א עוד )וציין כראוי

הנ״ל.( להב״י שהשווה

 ברכות להקה״י עוד לציין כעת ונזכרתי
דמיירי צ״ב( עמ׳ )תחילת כ״ט סי׳!!^®"

 מהא גדולה דראי׳ וכתב זה, כעין בנדון שס
 בן ותק גסה בהמה לנכרי מוכרין דאין

 משום דזהו בגם׳ ומבואר בסוס מתיר בתירא
 ידוע והנה וכו׳ עומד לרכיבה סוס דסתם

 עיקרן הסוסיס ככל רוב אשד משתנה שהדבר
 ממש, משוי שזהו קיימי, עגלה למשיכת

 וכז׳ זכו׳ הדין ישתנה דמה״ט נאמר ואטו
טובא. וכה״ג וסיים

 הרם כרו״ע מאד ער מכבדו והנני
ברום ו, מ.

 ביצה החדשים קה״י בכתבי עוד .זשז״ך
אורחים לענין שכתב ד״ש צמוד

 וו״ל ביו״ט מלון לבתי הבאים שבת מחללי
 שייך ירבה דשמא הטעם שהוא ידעתי ודאי
 ככל לכבדו מאד שרוצה מלון בבתי נמי

 לענין י״ל שסיר מ״מ אבל וכמובן, האפשר
)דהא דוכנן גזירה שהוא דמכיון אחת קדירה

 אפשר אחת( בקדרה להרבות שרי חול לצורך
 וכה״ג חז״ל שאסרו מה אלא לנו דאין

 כגריס עד בזמנינו שמטהרין בכתמים אשכחן
 שדמה מאכולת כלל ליכא שבזמנינו אע״ס

 וכתב המעי״צ עפ״י המקובל כגריס יתפשט

 שבזמנינו דאע״ס כ״ז כסי׳ שם צדקה המעיל
 שחד״ל מאחר "מ מ כוה מאכולת נמצא לא
 מה אלא לנו אין מכגריס פחות על גזרו לא

 כעת שאין אע״פ ומטהרין חז״ל שאסרו
 ק״צ בסי׳ בפ״ת )אמנם עי״ש לתלות במה
 ושם אחרת(. בדדך לה אסברה החת״ס בשם

 הקה״י מרן כתב ש״ח עמוד הנ״ל בספר
 מה אלא לנו דאין שכתבתי מה ובדבר וד״ל

 מעכ״ת כתב מכתמים והבאתי חז״ל שאסרו
 המעיל אבל וכר, שאני דכתמים שליט״א

 בפשוטו אלא מעכ״ת לסברת נחית לא צדקה
 פחות על גזרו לא חז״ל שעכ״ס מכיון

 שכתב ע״ש איסור. ליכא ממילא מכגריס
 עני אני גם דוכתי. כמה אשכחן שכה״ג
 ראשונים או בתום׳ כה״ג שמבואר בזכרוני

 ללא החיפוש כעת עלי שקשה אלא ז״ל
 דבבתי נוטה הדעת שבאמת מאחר צורך

עכ״ל. ממש מזמין בגדד הוא מלון

ם׳ סימן

חענון לא ויתום דאלמגה איסור בעגין

 מדה נפשה עדיין שנשאת אלמנה אי יל״ע
ויתום אלמנה איסור בה ושייך עליה

 שבסוף בליקוטים והנה לא. או תענון לא
 מדבר כשהי׳ דהמהרי״ל כ׳ מהרי״ל ספר

 עם מדבר כאילו בדבריו מכבדה הי׳ לאשתו
 לכאו׳ משמע נשאה, שאלמנה משום רבים

שמעתי ומיהו עלה. אלמנה שם דאכתי

 דמסתבר שליט״א קניבסקי הגד״ח ממו״ד
 שכ> וכעין בכה״ג האיסור שייך דלא

 שגדלים עד דהאיסור יתום לענין הרמב״ם
 ובהא דכוותה, וה״נ לעצמם ומסתדרים
 לא אבל זה, מחמת דכבדה י״ל דמהרי״ל

 עכ״ד. תענק, לא ויתום דאלמנה לתא משום
א׳ חלק הקהתי שבט שו״ת בספד ושו״ר
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רנהמשה אמרות

 דברי הביא וג״כ בזה שנסתפק שנ״ט סימן
ע״ש. ראיות במה ועוד המהרי״ל

 שייך האירוסין מן באלמנה אי לעיין יש עוד
ד״ל תענון לא ויתום דאלמנה הלאו

 האיסור, שייך לא ה״נ הנ״ל, דלהטעם קצת
 עדיין וטיפולה לרשותו נכנסה לא עדיין דהא
 שיחי׳ הורגלה ולא אביה ביד או עצמה ביד

מרה נפשה שכשמת דנימא לה למגין בעלה

 אלמנה לשון דסתם צ״ע ומ״מ ביותר לה
האירוסין. מן אלמנה גם משמע

 קניבסקי. הגר״ח דרמ את שאלתי שוב
באלמנה גם האם בקצרה שליט״א

 ' ויתום דאלמנה איסורא איבא האירוסין מן
ודל: והשיב תענון. לא

 נ״ט יבמות עי׳ מאירוסין אלמנה ומגנין
קדשו. עב״ל הבא. וה״ה א׳

-------------------------------------------.-------------------------------1

ם״א סימן
 דינו שיגמר בשוגג רוצח על רחמים לבקש גדול לכהן לו שהי׳ דאמריגן בהא

אותו פוטרין לחובה כולם שראו סנהדרין ובענין - לזכות.
מוה״ר הרה״ג ידידי ]מאת

 ע״ב(: י״א )מכות הגולין הן באלו תגן
דה הרי גדול, כהן מת דינו "משנגמר

 כהן מת דינו נגמר שלא צד אם גולה. אינו
נגמר מכן ולאחר תחתיו, אחר ומינו גדול

שני". של במיתתו חוזר דינו,

 מנא וכו׳, דינו נגמר שלא עד "אם ובגמ׳
דאמר כהנא: רב אמר הניימילי,

 אשר הגדול הכהן מות עד בה וישב קרא
 מושחו, הוא וכי הקדש, בשמן אותו משח
 ליה הוה מאי בימיו, שנמשח זה אלא

 דינו שיגמור רחמים לבקש לו היה למיעבד,
 בימיו "שנמשח וברש״י: ביקש". ולא לזכות

 להאי - ליה הוה מאי רוצח. זה משנעשה -
 כהן היה לא שעדיין מאחר למיעבד, כהן

נענש". הוא למה זה כשהרג גדול

 שהיה הגט׳ משני מאי הקושיא, מפורסמת
שיגמור להתפלל גדול לכהן

 וכי הוא, זכאי אי ביקש, ולא לזכות דינו
 גלות ולחייבו הדין לעוות דינא בי חשיד
ואי בתפילתו, הכה״ג יוסיף ומה כדין, שלא

שליט״א[ גרבר מנחם פרץ

 ע״ז, להתפלל לכה״ג לו מה הוא, חייב
וצ״ב. גלות, ב״ד יחייבוהו אדרבה

 "א ח מאהבה )תשובה האחרונים ותירצו
יעקב, עין על יעקב עיון קצ״ד, סי׳

 עפ״י ועוד( פיק, להגר״י הש״ם חידושי
 ע״א( )י״ז סופ״ק בסנהדרין ה.גמ׳ דברי

 לחובה כולם שראו סנהדרין :כהנא רב ״אמר
 דכאי אי שפיר, אתי ומעתה אותו", פוטרין

 להתפלל לכה״ג ליה הוה מקום מכל הוא,
 לזכות. רוב ויהא בדין המזכים יטעו שלא
 שלא להתפלל ליה הוה הוא, חייב ואי

יגמר ואז ליחייבוהו וכולהו הדיינים יטעו
לזכות. דינו

 שראו ד״סנהדרין זו דהלכה להעיר ויש
הדין", מן אותו, פוטרין - לחובה כולם

 בתום׳ חדתא שיטה דמצינו מוסכמת, אינה
 מאיר מרבעו שהביא בסנהדרין הרא״ש

 ]וכן להריגה מיד הכוונה אותו" ד״פוטרין
 כללי ריש אלי" "הליכות בספר העתיקו
חכמים לשון חלק )אלגאזי( קה״י הפ״א,
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יגנאמןהנ״ו סי׳ אלחאורח

 ממעה אלא נפרע דלא דכא ע״ז האמרוטס וחמסו טכ*ל•
מכ״ס המינון מוכרי אבל תקנים• גדולים ביורשים אף

 מלמצמו. יוהר איח כמון לרמך ואהבת דבמצוח דאף יוצא
:עצמו סבממון יותר בממונם למום סייב ואלממת ביתומים ע״מ
B3)" על במוקליס דאהי׳ ונראה כו׳ וינד<לם~בנמח

 ממילה כני לאו דיתמי ממי לא צמרם
הגוף בצער דאישות ה״י ]ט״ה במשל״מ עי׳ ת״ט. נינהו

 יתומים: וכיש בגדולים, אפי׳ ממילה אסטהני
לשקהרמב״ם ט׳.כ״זהוא גדולים רחמיםוב שם מה(

ברית שה׳ טור וגרש דימום[ דה" "]ספיו8^
 נטלם הן צוטקים שסם המולס־שכ״ז והי שאמר מי להן כרת

 ואף מכיל. צעקתו אשמט שמע אלי יצעק צמק כ״א שנאמר
 זכר( )לשון אוחו תענה אם יתומים אן נאמר דבכמוב

 אלא אלמנה דהיה הרא״ע כ׳ זכר( )לשון צסקתו אשמט
 טכיל• אלמנה כמו לדבר ידע ולא קטן שיהא יחק היתום

 וא׳ מרובה עיטי אמד ימיד לשון אותו תענה כ׳ ובמכילתא
 ישראל שכל ימיד לשון דכחוב כ׳ ובבטה״ט מושט. מיטי

מכיל. טט׳״כולן כאלו באחר ענה אם שאפי׳ זב׳ז ערבין
:מיש שם המניח המרות בזה וסר

אם סקירות ט״כ סקר במנ״ס מאם. יתום ואחד 0מ
 דעפ״י עמו הקטנים בניו שנתגיירו גר

 אפשר מ״מ דמי שטלד דכקמן קורמת להם אין כתו׳ דיני
 וכאן פס• חשישי דהם דסמפם דיחום זה בלאו מובר דאיט

 ראינו ייל אינוחשכסו א*כ אב כרחמי שטומדטבורו האישלואב
 קטן עבד וכן גז( הלאו זה לטנין יתום נקרא מליודאיט טובר
 מהמבט אמרהאב.מ״מ ימס לו דאין נהי ושפחה ממבד הטלד

 וסיים וט׳ זה לאו בכלל אינו ג״כ אפשר סליו מרמם דהוא דאב
 דהאנפ״מ לאוזה.וצ״ט טל דאיןלוקין כיון כ״כ נפ״מ דאין שם

 דאף וכ' שם בצ״ס בטצמוהניח שהמניח כמו לטדוח לפסול לטנין
 לטדוח זהנפסל טללאו שממי דמי י״ל מ״מ מלקות נו דאין
 כמו ממורה עבירה הויל ממלקות יותר מפורש דטונשו כיון

 חו״מ באו״ת כמ״ש ב״ד למיתת שניחן בלאו לטדות שנפסל
 דנפסל נראה כמסר רהוי מ״א( ]באות טכיל״ולפמ״ש ל״ד סי׳

להוכיח דיש ל״ג[ ל״ב ]סי׳ מדות דיני בא״ב וטי׳ למדות•
מש״ה: לעדות דנפסל ודאי מדרבנן דמכ*פ משם

TO) רה׳ ]בפיו הרמב״ם לשון מאם• יתום לאחד
דסנהדרין[ ]פ״ב ברמב״ם וטי■ דיטות[

 הבט״ד דאם הייט יתום גר משפט חמה לא דכחיב דמה
 לאוין בג׳ מובר יתום הי" ואם לאוין בב׳ טובר גר הוא

סי' דיינים ]דיני בא׳ב זצ״ל ואא״ז תצא(. כי בספרי )וכיה
 התורה הופיעה מאמו גם יתום סוא אם דמ״כ הוכיח טב[
דגר מאב יתום יהא שלא משכחת לא גר דהרי ללאו

םבוזט״ח הגהות
 כה משי דהם משים הממס מפרש דנמינוך דאף ילע״ב לכאר גז(

אנו דאין יוקר ולא הסר סט□ שזהו לימר בא זה אין אגל ונד.
 הדין והרי המצוה. לחיזוק השכל אל לקרב אלא בקרא משמים דזדנין

 סס״ו )ברמב״ם וימומיו מלך של באלמנוס אפי■ נאמר וגו׳ קטנה דלא
 נאמר וכי במבטם גטרים יקום או אלמנה ימצא אס וכן ־ימוש( דה־

 הפפק מיקר מבין אינני כלא״ה אך קטנה. דלא הלאו נאמר לא שעליהם
 קטן. ממש דהוי הפי• אין דמי הנולד כקס; שנאמר הכלל דהא מה

 נמולו ולא הגירוש. מיום הנים י*נ שיעברו עד במצוש יחויב לא דא״כ
 דאסריק והא ב״ד. נדי או אביו ע״י מגירושו יטיס שפונה שיעבור עד

 טריות ולטנין ס״ח( )יבמוס גיוהו בימי שטבר טל נעה שאינו רק כקשן
 ואן צ־ז( כ״ב )שם האר להם שאין מקודמים משפחתו מקרובת זעדוה

p מן ס־א( )א״ע פו״ר דקי״ם בר״י קיי־ל בניומו ברם לו הי׳ אה 
 ענו״ם כשהי• דהננים מסעם נוס( רפ״ז סי■ )חו״נג לנמלה בכור לו אין

 אפי' נפסק לא והימם בלאדן p בלאק דכסיב אמריו ימוש להו איש
 דכקנון אמריק לא לק 3מא קורבת דלפרן הרי יושנן. לר• כשנשנייר

 נשנירו אם ומש בגיוהו עוד נשאר כבן או האב אס אפי׳ דמי. הנולד
 בא״א )עי׳ דפו״ר המצוה וקיים לבן האב קומש נשאר דלכו״ע סניהה

נקרא ואינו יחוס להם דאין עבד גבי וממילא שם(. מ״ש ם»ז ה״א

ח־ד

 יתום בכלל הוא גר וא*כ גח( דמי שטלד כקטן שנתגייר
 סוא למולם הא יתום הוא אם לאו נתוסף ומה מאב
 המורה הוסיפו מאמו גם יתום הוא דנם איו סאב♦ יתום
 הורה דמר דל קס״א[ סי׳ ]יז״ד המהיג כבמל ולא ללאו

 רבית באבק יתומים מטות להלות לטנין הרשד״ם בטל זקן
 שגם דכי סמיק כחגהות אלא זה• בכלל מאם יתום אין

 דה״ה וממילא ול״ס הלאו לטנין יתום הוי מאם יתום
 זה בכלל מאסו יתום דגם כ׳ מ״ו[ ]סי׳ דבמו־מ להקדימו

דאי■ ז״ל סא״ב הביא לא אמאי קיל״ט ולכאו׳ טכ״ל• וכו׳
 יתום מעט׳ לא דלטנין מפורש דכ׳ כאן כרמב״ם מדברי

 כחיטן ובס׳ הארכתי. למו״ט ובמי׳ הלאו. בכלל ג״כ מאם
 האב מן בין הרטבים לפון מלהביא השמיט ]מצוההנז׳[

 אצל p אלי יצטק כי אמרו דרז״ל כיון דס״ל אפשר וט׳.
 מטרו שיעמוד מי לו דאין אב לו שאין דוקא הרי ט׳ אביו
 כלאו: בכלל אין אב לו ויש מאס יתום משא״כ הלאו ללבכ הוי

F1O) 5סמדרקל”טיי וט׳• שמוטן זח רטל מתה 
 כמחייבים שם אקמזכיריס דב״ד סי״ט( )ובמו״מ

 חייב ופלוני זכאי פלוני יצא סתם כותבים אלא וסמזכים
 סותסגיב המחייב הדיין שאותו ואף רכיל. תלך לא משום

 שלא אף כשלישי שהדיין ספוסקים דקדטת הפס״ד טל
 בירושלמי ]כדאי' הפס״ר טל לחמים מחויב להשנים חסכים

 קיום מנימת תגרום כשחחימחו וכיש ה״א[ פ״ג סנהדרין
 ושמרהמשפט( וקצה״ס בפ״ת )מיש לחתום דממוייב הפס״ר
 עוברים דיינים השט המחייב מי בפס״ר כשמזכירים ואטפ״ב

 כשיצא לומר לדיין דאסור ס״א במו״מ וט״ש רכיל. ל״ה טל
 שהדיין להמחמייב לומר וגם וטי• מזכה הייתי אני מב״ד
 משנה ברבר שטעה כגון למיהדר דמצי ואפי׳ כרין אוחןישלא חייב
 יאמר אלא לכבע׳ד לומר אסיר אבדה♦ השבת מטעם מצוס דיש

 כשאף ואם נרש. רכיל לית טוברטל להבט״ר והאומר וט׳ להדיין
 את שיתבע לבע״ד מצוסלומר רצה ולא מהפס״ד שיחזיר להדיין
 לקנסו ראוי מה ודיין האמת מל שיודה טד אחר לב״ד הדיין
 דכב״ד ]מ״ו[ בכתו׳ ועי׳ כתו׳. וכמר שיש יתחלל שלא באופן

 מיש. רכיל ל״ת משום לזה וקשה לזה רן יהיו שלא מוזהרים
 :ט ילמוד אדם אשרי חיים בחפן האלו דינים וליבן בירר וכבר

 אמתט׳.* שאומר אטפיי סבירו בננות מספר שם מט(
 משלא חמור יותר טור השבירה בפניו היינו

 גורה]פ*6שם3ז[.’סק ח״כ סי׳ ]חו״מ בפיח כמים בפניו.
 אמש שהוא מטח כשמביישחבירו להחמיר יש דיוחר סזהב[

 זטר חשובה ובטל גרים בבן מראמר וראי׳ שקר׳ מכשהוא
שבו״י: חשו׳ מו״יובשם חשו■ בשם עיש מ׳

 מסה יותר חמור וזה כו*. אטחיו היו וכך כן ב(
 מכני מל דהמדבר פלוני. עושה וכך כך שאומר

עפר
 לא הנר האב ז־ נמהב יהא דהא ימוס דין לו יש »ו הק. ולא אב

 כמו ישום שמגדל טי או אפפרופס לישום יש ואם מאכממסס. יוהר
 מונס מה״ש הלא ולנאו׳ תענה. דלא הלאו כזה בישום נאמר לא

 גר מי׳ יתום גר משפט שסה לא כדכהיב מר נשאר לבן אב דקורבה
 וכ״ס הק״צ מצוה בשימן־ )עי׳ וניש עמו שנהנייר מאביו יתום שנעשה

 דכל הרי לאוין(. נ׳ יקום ומר לאוץ בב• פוכר גרידא דמר ברמב״ס
ישוה: נקרא לא חי הגר שאביו זמן

נאש אב בין הנפ״ט מהו להבק זכיפי ולא הקודם. באוש עמש״כ נח(
 ספה לא בהירה המניב לערן דדרן הכא דמי שרלד כקהן לערן

 נטי אם בקורבש השורה מדין דהא יחוס. הפי׳ מהו יתום גר משפם
 שורה p רם״פ רם יו״ד ושרע ברמב־ס כמבואר כנולד כקסן מי

 ואך מ־ש. דמי שנולד דכקגזן והנועם ונו׳. אמו שישא לנר שמוסר
 האב הרי מדק אבל 5הא שאר על ולא האם שאר מל נזרו מדרבק
 וגו׳ המה לא הכחוב נפרם ואיך דמי. שנולד כקסן לערן שוים והאס
 האב דקורבה א״ש הקודם באוח ולמש״כ מאב. ולא מאס בימום דוקא

שנמניירו דאביו כפשוטו הכשוב ואמי בלאדן. ק כלאק מדב׳ נפסק לא
יתום: הכמוב קראו האב ומס בנו עם
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החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס32 מס עמוד שלמה בן נתן מנחם אוירבאך, ד ־ נאמן אורח



קצדו וטור ;.יתומים יתום כו, כרד תלמודית אנציקלופדיה

בעצמו. בענייניו לעסוק יכול ואינו אמו, או אביו שמתו מי יתומים. ;יתום

/9׳?׳

:הפרקים
לענותו; האיסור א.
;ובנכסיהם בהם הטיפול ב.
ממונות; בדיני ג.
באיסורים. ד.

 על מיוחד לאו בתורה בו נאמר וכן תענון', לא ויתום אלמנה כל שנאמר: לענותו, שאסור בתורה נתפרש היתום, נטורקצח[
 ,3מתנות-עניים* להם שנותנים אלו בין בתורה מקומות בכמה היתום נמנה וכן ,2יתום גר משפט תטה לא הדין: הטיית

 בתלמוד .5עניים מתנות להם נותנים יתומים, שאינם עניים, שאר ואף ,4עני ביתום אלא יתום, בכל מדבר הכתוב אין אבל
 ויש ,6וגדולים קטנים ונקיבות, זכרים היורשים, כל זה לשון ובכלל יורשים, של במשמעות "יתומים" הלשון שבא יש

 דן שלפנינו הערך .7משלהם ממון להם שיש - ואם אב להם שיש פי על אף - קטנים של במשמעות זה לשון שבא
.8הגדולים כל כשאר בעצמם בענייניהם לעסוק יכולים אינם כשעדיין בגדולים, אף או קטנים, ביתומים

 ולדאוג ביתומים לטפל דין בית על המוטל החיוב על לענותו; האיסור להלן: עי׳ היתום, את לענות האיסור על
 של בנכסיהם עושים אפוטרופוס* או דין שבית הדברים ועל ,9יתומים" של אביהם הם ש״בית־דין* מפני לעניניהם,
 בין בדין ההבדלים על ובנכסיהם; בהם הטיפול להלן: עי׳ בממונם, הציבור עם להשתתף היתומים חיוב ועל היתומים,
 את האלימו שחכמים מפני או הם, יתומים של אביהם דין שבית מפני אם - ממונות בדיני האנשים שאר לבין היתומים

 !טור על ממונות; בדיני להלן: עי׳ ־ בר-מצרא* דין ולענין בכסף* קנין לענין כגון אדם, משאר יותר היתומים של כוחם
 מעשר־בהמה* מכירת לענין ביתומים שהקילו - חכמים שגזרו באיסורים האנשים שאר לבין שבינם בדין ההבדלים קצט[
 מחמת אביהם, של בממון היתומים דיני על .10באיסורים להלן: עי׳ - רבית* אבק* ולענין שנשחט, לאחר מום בעל

.")א( יורש ע״ע וזכויותיו, האב של חובותיו

 מועט עינוי ואחד מרובה עינוי אחד ,12תענון לא ויתום אלמנה בל שנאמר: היתום, את לענות אסור .לענותו האיסור .א
 אדם הרואה שאף שכתבו הראשונים התורה ממפרשי ויש ,14במעשה ולא בדיבור לא אותם יענה ולא ,13זו אזהרה בכלל
 מפני ביתומים, להיזהר אדם שחייב ראשונים וכתבו ,15ליתום לו עוזר אינו אם מענה, ייחשב הוא גם יתום, מענה שהוא

 כמו נפש, בכל טענותם את ת נטור שיטעון מי להם שאין כת, תשושי והם ,16נמוכה ורוחם למאד היא שפלה שנפשם
 מנהג אלא בהם ינהג ולא רכות, אלא אליהם ידבר לא עמהם, נוהגים והיאך ,17קיים היה אילו עושה אביהם שהיה
 על ויחוס קשים, בדברים ולבם בעבודה גופם יכאיב ולא ,19ביותר הטוב באופן אליהם ויתייחס עמם ויתעסק ,18כבוד

 את איבד או בהם רדה או לבם, הכאיב או מכעיסם או המקניטם וכל ,20עצמו של הממון על שחס ממה יותר ממונם
 כוונת שאין מדבריהם שנראה הראשונים מן ויש .21המקללם או אותם המכה שכן וכל תעשה, בלא עובר זה הרי ממונם,
 יתום של ואונאת-דברים* אונאת-ממון* על להזהיר אלא בחמלה, בו ולנהוג היתום על לחוס לצוות הזה הכתוב

.2’לאווים בשני עליהם לעבור ביתור, ואלמנה ביתום הכתוב והזהיר ,22ישראל בשאר אף אסורים שאלו ואלמנה,

 אומנות, או תורה ללמדו כדי הרב אותו עינה אם אבל עצמו, לצורך אותו כשמענה אלא אינו האסור, יתום עינוי רא[ נטור
 אלא אדם, כל מנהג בהם ינהג לא כן פי על ואף ישרה, בדרך להוליכם כדי יתומים לענות מותר וכן ,24מותר זה הרי

.26ריבם יריב ה׳ כי ,25וכבוד גדולים וברחמים בנחת ינהלם

 נקרא הוא אימתי ועד ,27מאם יתום ואחד מאב יתום אחד הוא וגו׳, תענון לא ויתום אלמנה כל בכתוב: האמור היתום
 כל כשאר לעצמו צרכיו כל עושה יהיה אלא בו, ולהיטפל ולאמנו עליו להיסמך לגדול צריך יהיה שלא עד יתום,

 הוא זה מזמן שהרי - 29חריף אינו אם אפילו - יתום קרוי אינו שנה עשרים שלאחר שכתבו האחרונים מן יש .28הגדולים
 אינה הם, בעלה על צרכיה שכל שכיון שכתבו האחרונים מן יש נשואה, יתומה .30מאביו שירש הקרקעות את מוכר
 עם שנתגייר קטן .32מלך של רב! !טור יתומיו הם ואפילו האיסור, בכלל הם אף ממון, בעלי שהיו יתומים .31יתומה בכלל
 מתייחס שאינו ואם, אב ללא עכשיו שנולד כקטן שהוא פי על שאף יתום, חשוב שאינו לומר אחרונים מצדדים אביו,
 וכן ,34כאב בו ומטפל עבורו עומד אביו שהרי כח, תש הוא אין ,33התורה דיני לכל אביו חשוב אינו ואביו אביו, אחר

 מתייחסים אינם אלו שכל פי על אף ישראל, מבת שהוליד עבד או השפחה, מן לישראל הנולד או ושפחה, לעבד הנולד
 קטן גר שכל מדבריהם שנראה ויש .36יתום חשוב זה אין עליו, ורחמיו הוא אביו הטבע פי שעל כיון ,35אביהם אחר

.37הוא יתום בכלל

 - ויתום אלמנה אלא לי אין במכילתא: תנאים בו נחלקו תענון״, לא ויתום אלמנה ״כל בכתוב הנאמר הזה, העינוי איסור
 ויתום", "אלמנה נאמר ולמה ,38ישמעאל ר׳ דברי תענון", "לא לומר תלמוד מנין, אדם כל שאר - לענותם שאסור

 יג[ !טור לקבול מי לפני להם אין שאלו ,39אדם כל משאר יותר ויתום אלמנה ידי על להיפרע ממהר הוא ברוך שהקדוש
מן יש להלכה .41הכתוב דיבר בהם להיענות, שדרכם ויתום שאלמנה אומר עקיבא רבי .40הוא ברוך הקדוש לפני אלא

-1 -



 עקיבא, ר׳ כך סובר שלדעתם אחרונים וביארו ,42ויתום באלמנה דוקא הוא תענון" "לא שאיסור שכתבו הראשונים
 בהווה, הכתוב שדיבר אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו ויתום שאלמנה שכתבו הראשונים מן ויש .4’כדבריו והלכה

 ,45ישמעאל כר׳ הלכה שלדעתם שכתבו יש :דעתם בבאור אחרונים ונחלקו ,44לענותם הוא מצוי ודבר כח, תשושי שהם
 ישמעאל שר׳ ,46הכתוב בדרשת אלא בדין, התנאים נחלקו ולא הכל, לדברי אדם בכל הוא האיסור שלדעתם שכתבו ויש

 מפני אלא ויתום אלמנה בכתוב נזכרו שלא הכתוב, מן זאת לרבות צריך שאין סובר עקיבא ור׳ הכתוב, מריבוי כן דורש
 אלא ממש, אדם בכל האיסור אין אלו ראשונים לדברי שאף שכתבו ויש ,42לענותם שמצוי במי בהווה, הכתוב שדיבר

 רה !טור שאין וסובר חולק עקיבא ור׳ האיסור, בכלל אדם כל ישמעאל ר׳ שלדעת סוברים שהם ואומללים, עניים באנשים
.48הלכה וכן ויתום, אלמנה כמו לענותם, מצוי שהדבר ואומללים, בעניים אלא האיסור

 או אחד, בלאו הם נכללים אלמנה לענות והאיסור לענותו האיסור אם .49המצוות במנין נמנה היתום את לענות האיסור
.50המצוות מנין ע״ע המצוות, במנין נפרדים לאוים שני שהם

 ולא ,51יתמים ובניכם אלמנות נשיכם והיו בחרב אתכם והרגתי אפי וחרה בתורה: נתפרש היתום את המענים של עונשם
 שאין ,52אותם מניחים ואין אביהם, לנכסי לירד רוצים ובניהם להינשא רוצות נשיהם אלא ממש, ויתומים אלמנות
 בחרון חכמים ואמרו ,54מרחם ימצאו ולא יתומים יהיו המענים שבני מדה, כנגד מדה והיא ,5’נשבו או מתו אם יודעים

 שהם זמן שכל העולם, והיה שאמר מי ליתומים להם כרת וברית ,55וגלות גשמים עצירת שהוא הזה, בכתוב האמור אף
 ברוך הקדוש צועק, היתום אין ואפילו ,56צעקתו אשמע שמע אלי, יצעק צעק אם כי שנאמר: נענים, הם מחמס, צועקים

 מן דורשים יש תנאים: ונחלקו .57מהמענהו להפרע ממהר הוא pn נטור ברוך הקדוש צועק, הוא שאם אלא שומעו, הוא
 ועינוי, עינוי כל על לחייב אלא הכתוב בא שלא סוברים ויש ,59וישנה שיענה עד חייב שאינו ,58תענה ענה אם הכתוב:
 עינהו אם אפילו ־ 61לוקה אינו היתום את המענה .60תענון לא נאמר: שלכך אחד, עינוי על אפילו הוא חייב ולעולם

 מן היתום את שעינה בשקר, לטעון, המענה הרשע יוכל שלעולם מסויים, דבר אינו שהעינוי ־ שהיכהו כגון במעשה,
 דין בית ואין ,6’בתורה מפורש המענה של שמים בידי שעונשו מפני לוקה שאינו או ,62שמותר לטובתו, שעינהו או הדין
 שהרי מעשה, בלא אף זה לאו על לעבור שאפשר מפני או ,64שמים בידי עונשה שנתפרש עבירה על מענישים מטה של

 עליו עבר אם אפילו עליו לוקים אין מעשה, בלי עליו לעבור שאפשר לאו וכל ,65עליו עובר בלבד בדברים אפילו
 לפי ת! !טור ,67חיבי-מיתות-בידי-שמים* בין מנוי אינו היתום את שהמענה ראשונים וכתבו .66כן לסוברים במעשה,
 מן ויש ,68במלחמה שייספה או אויב בחרב שייהרג עונשו אלא שמים, בידי אדם בני כמיתת אינה בו, האמורה שהמיתה

 מיד להצילם בידם שיש שהדיינים כתבו ועוד .69שמים בידי מיתות חייבי בין יתום המענה את שמנו הראשונים
.70להם מות משפט ישפוטו, לא ויתום עושקיהם

 שאין לאו על שהעובר פי על אף - התורה מן לעדות* נפסל שהוא לומר שמצדדים האחרונים מן יש היתום, את המענה
 חמורה עבירה זו, עבירה על לוקים שאין פי על שאף ־ 71כן לסוברים לעדות, נפסל אינו תשלומים, בו ושאין עליו לוקים
 פי על שאף כלאו־שניתן־לאזהרת-מיתת־בית-דין*, זה והרי ממלקות, יותר חמור והוא בתודה, מפורש שעונשה היא,
 *11 * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .72התורה מן לעדות הוא פסול עליו העובר עליו, לוקים שאין

כא. שמותכב .1
 הלאו מלבד זה, בלאו עליו שעובר ושם הדין, עיוות ממונות: דיני וע״ע בארור(, שהוא יט כז )ושם יז, כד דברים .2

 34 ציון להלן עי׳ יתום״, ״גר מהות על גר. שאינו ביתום אף זה בלאו עובר אם ושם מישראל, אדם כל משפט להטות
ואילך.

 ועי׳ ערכיהם(. )עי׳ ועוללות פאה שכחה, לענין ואילך יט כד ושם )ע״ע(, עני - מעשר לענין יב, כו כט, יד דברים עי׳ .3
ברגל. לשמחם החיוב לענין יד טז דברים

לכך. הלימוד את עי״ש כט, יד דברים ספרי .4
עניים. מתנות ע״ע .5
 ועי׳ ,31 ציון ועי׳ בכלל, נשואות בנות שאף ועי״ש ג, אות פה כלל הרא״ש שו״ת בכמ״ק; וכ״ה ב, - א נ גיטין עי׳ .6

 בעל לה שיש אשה וכן וליתן לישא שיודע שגדול הוא אדם בני לשון שדרך שנתקשה, לז סי׳ ח״א מאירות פנים שו״ת
 יתום, נקרא אינו ומעלה שנה שמעשרים גאליקו, ר״א בשם יז אות הגה״ט רמז סי׳ חו״מ כנה״ג ועי׳ יתומים, בכלל אינם

ואילך. 29 ציון ועי׳ באורך, רכט סי׳ בנימין שבט ועי׳ קנז, אות הגב״י קסג סי׳ ועי״ש
 פ״ו שם ורמב״ם נינהו, מחילה בני לאו ב: כב וב״מ ה״ו, פ״י נז״מ ורמב״ם נינהו, כפרה בני לאו יתמי א: מ ב״ק עי׳ .7

דוקא. לאו שיתומים מקומות בכמה שמצינו ,117 שבציון קסב סי׳ הריטב״א שו״ת ועי׳ ה״ד.
 ואילך, 117 ציונים עי׳ היתומים, שאר מדין שונה דינו חי שאביו בגלל אם מאם, יתום על .74 ציון ועי׳ .28 ציון עי׳ .8

.27 ציון ועי׳ ,402
ממונות. בדיני ;ובנכסיהם בהם הטיפול להלן: עי׳ .9

 )"יתומה מרשותו כבר שיצאה אלא אב לה שיש מי אף זה ובכלל יתומה, לקטנה חכמים שתקנו קידושין על .10 קצט[ ]טול
קטנה. וע׳ קדושין ע״ע האב"(, בחיי

)ובערכים ,20 ציון להלן ועי׳ שעבוד, וע׳ משועבדים נכסים ע״ע היתומים, מן חייב( )שהאב חובות גביית על .11
(.227 ציון אחרי הנזכרים
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t >i יותר, חמור ביתום שהאיסור סה, מ׳ מצוות לתרי״ג מהד״סשיק ועי׳ ע״ע, אלמנה, לענות האיסור על כא. כב שמות .12
 י11 '׳/ן שלא אע״פ ליתומים, חכמים שתקנו תקנות כמה מצינו ולכן ו(, אות סה מ׳ מנ״ח )ועי׳ דלהלן, העונש נאמר עליו ודוקא
 W h ׳*< תאלממכי 39 ציי! ׳רעי) ׳2° ציי! ׳ועי »רנו תל״ לרמב״ם םהמ״צ על הרמב״ן בהשגות וכ״מ לאלמנות, בהן כיוצא תקנו

/ג7" ׳* מדבר הכתוב שהמשך שמבואר קט, ואות כד אות ש״ג יונה לרבנו ושע״ת שם עה״ת ורמב״ן ורשב״ם וסמ״ג, דרשב״י
שמשמע ד, אות הגה״ט טו סי׳ חו״מ שלמה שקח ועי׳ שם(, ראב״ע ועי׳ ה״י, פ״ו דעות ברמב״ם וכ״מ באלמנה, אף

הכתוב. הקדימה שהרי אלמנה, של בעינוי להזהר יש שיותר
.19 ציון ועי׳ בע״א. דורשים שיש ועי״ש תענה״, ״ענה הכתוב מן למדים שכן כא, כב שמות מכילתא .13
 מהדברים הוא יתומים" ש״שוד ה״ג, פ״ד תשובה הראב״ד השגות ועי׳ .21 ציון ועי׳ רנו. ל״ת לרמב״ם סהמ״צ .14

 מטלטליהם או קרקעותיהם את לו שמחליטים עד בחובו אותם שדוחק למי שהכוונה ומפרש התשובה, את המעכבים
(.232 ציון ועי׳ בע״א, ומפרש גורס שם )והרמב״ם בפחות,

 לרמב״ם סהמ״צ ועי׳ (.51 ציון ועי׳ יא, סד ישעיה ע״פ שם, דבר העמק )ועי׳ ,70 ציון ועי׳ בא, כב שמות עזרא אבן .15
עובר. אינו ושותק שהשומע בפשיטות שנקט טו, אות חיים מים באר בלאוין בפתיחה, חיים חפץ ועי׳ .21 שבציון

 אלו של מאביהם הרבה להזהר בו׳ צריך הי״ב: פי״א נחלות רמב״ם ועי׳ ח. לאוין סמ״ג ה״י; פ״ו דעות רמב״ם .16
קדשו". במעון אלהים וגו׳ יתומים אבי וגו׳ בערבות לרכב "סלו ו( - ה סח )תהלים שנאמר ערבות, רוכב שהוא היתומים,

ידו, על וייענש שיקניטנו לחוש ויש מצויה שדמעתו כיון היתום, את ולא אחרים לשמש שעדיף ורש״י, א יא שבת ועי׳
 אמור אינו העינוי איסור אם אפילו ביתומים להזהר יש הבא, שבציון ולטעם זה לטעם לכאורה בא. כב שמות פס״ז ועי׳

 והאלמנה היתום את המענה בין הבדל יש והעונש האיסור שבחומר שודאי ,39 ציון )ועי׳ ואילך, 38 ציון עי׳ בהם, דוקא
אנשים(. לשאר
סה. מ׳ החינוך .17 !טורח

שם. החינוך ;וטובים רכים דברים עמם ידבר :שם ובסהמ״צ שם, דעות רמב״ם .18
 פי״ח משפטים מכילתא ועי׳ סה. מ׳ החינוך ועי׳ קצת(, בשינוי הוצאות ובשאר קאפח, )מהד׳ שם לרמב״ם סהמ״צ .19

 עיכוב אף (,38 ציון עי׳ כן, לסוברים אדם, בכל )האסור עינוי שבכלל גדול, כהן ישמעאל בר׳ במעשה פ״ח, ושמחות
פ׳ אליהו דבי תנא ועי׳ לעיל, עי׳ תענה", "ענה הכתוב מריבוי הנלמד מועט עינוי בכלל )שהוא דין, או הוראה של מועט

 רש״י ועי׳ פנויה(, השעה שאין השמש להם ואמר פרנסתם, לתבוע באו ואלמנות שיתומים בשינוי, מובא שהמעשה כה,
פה. ל״ת לרס״ג לסהמ״צ פרלא רי״פ ופי׳ רבה ד״ה ב מז סוטה

הל׳ חכמים ומשנת שם לרמב״ם וטו״א איתן יד הגהות ועי׳ ואילך. 196 ציון ועי׳ שם. והחינוך שם דעות רמב״ם .20
 מקור הוסיף חכמים ובמשנת וכו׳, מדידן מיגנבי גנבי גנובו אי ב: יח מברכות שמקורו ה, אות ז סי׳ שמועה יבין דעות
ואילך, 198 שבציון מגמ׳ שהקשה שם, לרמב״ם המלך עבודת ועי׳ .189 ציון ועי׳ ואילך. 228 שבציון וריטב״א מגמ׳

 האמור שבאופן אלא בממונם, יותר לדקדק צריך שאינו הכוונה אין מדירך", עדיף "לא שם שאמרו שזה )ואפשר עי״ש,
 עושה שאדם כדרך הוא לכך הראוי השיעור הרי עי״ש, יפסיד, שלא כדי או שירויח כדי הממון את לסכן שצריך שם,

 לא היתומים מנכסי ליפרע שהבא כגון זה, מטעם שאמרו דינים כמה שמנה שם, החינוך ועי׳ .327 ציון ועי׳ בשלו(.
שתמה, שם מנ״ח ועי׳ וללוקח, ליורש טוענים ע״ע עבורם, טוענים ושבי״ד משועבדים, נכסים ע״ע בשבועה, אלא יפרע

 בפני שלא מלוה: גביית )ע״ע להישבע, הוא צריך חוב בעל בפני שלא הנפרע כל אלא דוקא, ביתומים אינם אלו שדינים
 שלא דין בעל לכל וטוענים המוריש(, בחובות א: יורש )ע״ע בשבועה, אפילו נפרעים אין קטנים ומיתומים הלווה(,

ועי׳ ,278 ציון ועי׳ באלמנה, אלו דינים מצינו שלא תמה ועוד (,276 ציון להלן ועי׳ וללוקח, ליורש טוענים )ע״ע בפניו,
באיסורים, להלן: עי׳ רבית, באבק להלוות ליתומים ההיתר לענין שם החינוך ועי׳ סה, מ׳ מצוות לתרי״ג שיק מהר״ם

.402 ציון ושם
 לרבנו שע״ת ועי׳ שם. החינוך שם; רמב״ם אדם. כל המקלל או המכה שעובר הלאוים על מקלל, וע׳ חובל וע״ע .21

שם, לרמב״ם סהמ״צ ועי׳ הצער. מיני וכל בהכלמה בין בעושק בין בגזל, בין וכו׳, ויצער שיצעיק מי כד: אות ש״ג יונה
 עובר שהוא משמע שם בהלכה הרמב״ם מלשון )אבל בלאו, עובר מזה שמקצר ומי בטובתם, להפליג לכוין שצריך

 את מקיים שאינו שע״י באופן הכוונה בסהמ״צ אף ואולי ,20,18 בציונים המנויים הדברים בשאר ולא כשמצערם, דוקא
_ מצטערים(. הם בטובתם, להפליג חיובו

־S5. ממון. אונאת וע׳ דברים אונאת ע״ע .22
 רי״פ פי׳ ועי׳ .42 ציון ועי׳ בדעתו, שם ליראה״ש ותוע״ר שם לרס״ג לסהמ״צ פרלא רי״פ ופי׳ קפב, סי׳ יראה״שךדעי23 י*/׳

ישמעאל, מר׳ הבא ציון ועי׳ ואלמנה. ויתום וגר עמיתו את איש תונו בל שכתב: הנחלת", "אתה אזהרות שכ״ד שם,
ר״ע. כדעת להלכה, אלא אינם "ש היראה דברי ואולי

תענה. מהאמור: שמיעט שם הגדול מדרש ועי׳ דלהלן. ראשונים .24 נטוררא[
 שאפילו שמ׳ ,62 שבציון החינוך ועי׳ פז. מ׳ בסמ״ק וכעי״ז סה. מ׳ החינוך ח; לאוין סמ״ג ה״י; פ״ו דעות רמב״ם .25

בלאו. עובר אינו לעולם רבה, מכה היכהו
ה׳ כי "שנאמר" דפוסים: ורוב כתה״י ובמקצת דפוסים. ומקצת כתה״י רוב לגירסת שם, רמב״ם כג. כב משלי עי׳ .26

 משלי ועי׳ הזה, במקרא יתום נזכר לא אבל שם, פרנקל שברמב״ם שינו״ס ילקוט ועי׳ שם, עראמה הר״ד פי׳ ועי׳ וגו׳,
שם. דעות ואו״ש כב כב שמות עה״ת ורמב״ן יא - י בג
,40 שבציון דרשב״י מכילתא ועי׳ .402,8 ציונים ועי׳ סז. מ׳ לסמ״ק ר״פ הג׳ ח; לאוין סמ״ג ה״י; פ״ו דעות רמב״ם .27

מאב. ביתום אלא אינו שם הכתוב הטעם ולכאורה
צריך שאינו מאם וביתום עליו, להיסמך לגדול צריך שאינו הוא השיעור מאב שביתום שר״ל )ונראה שם, רמב״ם .28
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 יתום בכלל שאינו ונראה .74 ציון ועי׳ סה. מ׳ החינוך שם; לסמ״ק ר״פ הגהות שם; סמ״ג בו(; ולהיטפל לאמנו לגדול
 ציונים ועי׳ שוטה, או חרש שהוא כגון גורם, אחר ודבר כשגדל ולא בענייניו, לטפל יכול שאינו גורמת כשקטנותו אלא

 עצמם. צרכי לעשות יכולים הם אם אפילו מוזהרים קטנים שעל ר״ל אם וצ״ב כו׳, שיגדל עד שם: סמ״ג ועי׳ .405,116
 יתום, חשוב אינו בו מטפל שאינו אב לו שיש שמי היתומים, בנכסי שהתירו דבית אבק לענין ,399 שבציון תרוה״ד ועי׳
 117 ציון )ועי׳ עינויו, איסור לענין שה״ה ומשמע בו(, להיטפל אחר לגדול שצריך גדול יתום לבין בינו לחלק )ודן

ואילך(.
יתום. קרוי אינו מעשרים בפחות אף חריף הוא שאם ה, קנו או״ח הדביר פתח .29
.6 שבציון גאליקו ר״א דברי ע״פ רכט, סוס״י בנימין שבט שנה. מי״ח שמוכר שי״ס ושם וש״נ, א קנו ב״ב עי׳ .30
.6 ציון ועי׳ לו. סי׳ ח״א מאירות פנים שו״ת .31

 פי׳ )ועי׳ ח, לאוין לסמ״ג מהרש״ל בהג׳ וכ״ב "כל", מתיבת כן שלמדים מדבריו ומשמע שם, רמב״ם .32 רב! נטור
 סמ״ג ע״פ שם, מהרש״ל הג׳ ועי׳ י. כג למשלי יונה רבנו ועי׳ שם. החינוך שם; סמ״ג בא(; כב שמות עה״ת הרמב״ן

.48 ציון ועי׳ ,44 שבציון רש״י בדעת לשונות ב׳ שם,
ואילך. 316 ציון יחס וע׳ ואילך 111 ציון גר ע״ע .33
 וע׳ 51 ציון יחס וע״ע יתום. חשוב אינו אז אף אם בו, מטפל הוא ומ״מ אביו, נתגייר כשלא וצ״ב ז. אות שם מנ״ח .34

 יתום, בכלל הוא עדיין בו, שמטפל אחר אדם שיש יתום אבל זה, לענין מועיל בטבע אביו שדוקא ונראה .444 ציון יכיר
ואילך. 401 ציון ועי׳

שי״ח. ועוד, ואילך, 283 ואילך, 87 ציונים ושם יחס, ע״ע .35
שם. מנ״וז .36
 עי׳ משפט, הטיית לענין האמור היתום בין מחלקים שאינם )ועי״ש כב, סי׳ דיינים הל׳ בינה ואמרי תקצ מ׳ מנ״וז עי׳ .37

 באמרי הובא יז, כד דברים בעה״ט ועי׳ עינוי, איסור לענין האמור היתום לבין ,348 ציון עי׳ דינו, הקדמת ולענין ,2 ציון
 הערת ועי׳ יתום(. גר משפט: הטיית לענין מהכתוב ,33 ציון עי׳ שנולד, כקטן חשוב שנתגייר שגר שלמדים שם, בינה

 שייך אין שנולד כקטן שהוא כיון שגר נקט שבתחילה רו, רה לאוין הסמ״ג על מהרש״ל בביאורי לואנץ( )ר״א המעתיק
יתום. חשוב שהוא לדחוק שיש ומסיק הגוי(, אביו כשמת )אף יתמות, בו
 אליהו(, דבי מתנא )ועי״ש ,19 שבציון פ״ח ובשמחות שם כה״ג ר״י מדברי משמע וכן יח, פרשה משפטים מכילתא .38
 והמצוה התורה ועי׳ מ״כל". אדם כל שנתרבה בסתם, כא כב שמות דרשב״י מכילתא ועי׳ ה״י. פ״ו דעות משנה סדר עי׳

 חיים מים באר בלאוין חיים לחפץ בפתיחה וכ״ב ,ונדכאים חלשים לשאר 16אדם.,א לכל הריבוי שאין שם, למלבי״ם
 שם זוטרתא פסיקתא עי׳ תענון", מ״לא אדם לשאר הלימוד אופן על~48ציץ להלן ועי׳ ,44 שבציון רש״י בד׳ טו אות
 יד שעל עני ומנחת שם למכילתא ומלבי״ם המרות וברורי ינחמנו וזה שם לילקו״ש רענן וזית שם עה״ת אריה וגור

טז. אות פ״ו דעות הקטנה
 שהברית 56 ציון ועי׳ ,44 ציון עי׳ דלהלן, רש״י דעת לפרש בא אם ח, לאוין בסמ״ג ובעי״ז דרשב׳״^שם, דמכילתא39

 לאלמנה המיוחדים דברים וכמה כמה ועוד, ,56,54,25 ואילך, 27 ואילך, 16 ציונים ועי׳ ויתום, לאלמנה דוקא כרותה
 שם, שמות והמצוה התורה ועי׳ וכדומה. והעונש האיסור לחומרת אלו בכל שנפ״מ צ״ל ישמעאל ר׳ ולד׳ ויתום,

 אלא אינה האזהרה אדם, כל בשאר אבל (,70 ציון )ועי׳ אותם, יענו שלא להשגיח בי״ד אף מוזהרים ויתום שבאלמנה
מאוה״ח. 51 ציון ועי׳ ויתום, אלמנה בכתוב נזכרו ולכן חבירו, את יענה שלא ויחיד יחיד כל על

י. אות שם הקטנה יד ועי׳ שם. דרשב״י מכילתא .40 רג! נטור
א. אות ז סי׳ שמועה יבין דעות הל׳ חכמים משנת ועי׳ שם. מכילתא .41
 וכ״ב עי״ש, ,23 שבציון יראה״ש וכ״ד כד, אות ש״ג יונה לרבנו בשע״ת וכ״נ סה. מ׳ החינוך ה״י; פ״ו דעות רמב״ם .42

 שכ״ד פ, ל״ת לרס״ג לסהמ״צ פרלא רי״פ פי׳ ועי׳ .44 ציון ועי׳ הסמ״ג, בדעת שני בלשון שם לסמ״ג מהרש״ל בבאורי
 ד״ה לסהמ״צ ההשגות ובסוף רנו ל״ת לסהמ״צ ורמב״ן שם רס״ג עי׳ לאוין, לשני ויתום אלמנה עינוי שמנו הראשונים

 שמועה יבין דעות הל׳ חכמים משנת ועי׳ ועוד, שם(, ר״פ בהגהות כן )ול״מ פז - פו מ׳ בסמ״ק וכ״מ לבך, תתן אם וכן
ז. סו״ס

קפב. סי׳ יראה״ש על ותוע״ר שם שמות עה״ת אריה גור ועי׳ שם. חכמים משנת .621 ציון הלכה ע״ע .43
 שם, סמ״ג ועי׳ סו. אות צפע״ג ז סי׳ דעות הל׳ חכמים ומשנת רבה ד״ה ב מז סוטה רש״י ועי׳ שם. עה״ת רש״י .44

 פרלא רי״פ פי׳ עי׳ כמותו, וסובר רש״י, דעת את מפרש שהסמ״ג שהבין ומשמע שהביאו, שם לסמ״ק ר״פ והגהות
.42 ציון ועי׳ ראשון, בלשון שם מהרש״ל בביאורי סובר ובן שם, לרס״ג לסהמ״צ

.622 ציון הלבה וע״ע שם. שמות והמצוה התורה .45
שם. דעות משנה סדר ועי׳ שם. פרלא רי״פ פי׳ ;שם אריה גור .46
.39 ציון ועי׳ שם. ינחמנו זה ;שם אריה גור .47

 הקטנה ביד להלכה וכ״כ טז. אות שם, דעות הקטנה יד שעל עני מנחת ב׳; בדרך שם הסמ״ג על מהרש״ל עי׳ .48 ]טורית
השלישית. המדרגה ש״ג יונה לרבנו ושע״ת כב כב שמות עה״ת הרמב״ן בדעת שם עני מנחת ועי׳ שם.

 שאין אע״פ ממלקות, יותר חומר עונש בהם שאין הלאוים כל שם )ומונה מ, אות שבמלקות לאוין בה״ג הקדמת .49
 סהמ״צ פ; ל״ת לרס״ג סהמ״צ ואילך(; 61 ציון ועי׳ ,182 עט׳ ח״ג לרס״ג לסהמ״צ פרלא רי״פ פי׳ עי׳ עליהם, לוקים

ועוד. סה. מ׳ החינוך פז; מ׳ סמ״ק ח; לאוין סמ״ג רנו; ל״ת לרמב״ם
 מ׳ מנ״ח ועי׳ ,42 ציון לעיל ועי׳ קם, ולאוין ח, לאוין המצוות מנין בראש ברמזים וסמ״ג שם, לרמב״ם סהמ״צ ועי׳ .50
שמועה יבין דעות הל׳ חכמים משנת עי׳ אלמנה, יתומה המענה על שם. לרס״ג לסהמ״צ פרלא רי״פ ופי׳ ו אות סה
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ז. סוס״י
 כה״ג ישמעאל בר׳ פכ״ח, אליהו דבי ותנא פי״ח משפטים מכילתא ועי׳ ה״י. פ״ו דעות רמב״ם כג. כב שמות .51

 אדם, בכל אלא ואלמנה, ביתום דווקא לאו הוא העינוי שאיסור כה״ג, ר״י בדעת 38 ציון )ועי׳ להריגה, שנמסרו ורשב״ג
 אבל שם, דעות משנה סדר ועי׳ ,39 שבציון ומלבי״ם דרשב״י במכילתא וב״מ עונשו, כך אדם שאר מענה שאף ומבואר
 אלמנה במענה אלא אינו בכתוב האמור העונש אדם, בכל נאמר העינוי שאיסור לסוברים שאף כתב שם עה״ת באוה״ח

 תענה ענה אם שנאמר ,15 בציון לשיטתו כב, כב שמות עזרא אבן ועי׳ כך(. כל חמור עונשו אין אדם ובשאר ויתום,
 א צג ב״ק רש״י )ועי׳ כולם, על העונש עוזר, ואין יענה אחד שאם לפי רבים, בלשון נאמר העונש ואילו יחיד, בלשון

אחד(. ד״ה
 נשותיהם יהיו ימותו שאם ודאי שהרי כן, שלמדים ושם ועי״ש ב. לח ב״מ בגמ׳ ברייתא שם; שמות מכילתא .52

לאמרו. הכתוב הוצרך ולא יתומים, ובניהם אלמנות
קיימין. שהן בחזקת :שם ובמכילתא שם. שמות עה״ת רש״י .53
 כז(, פ׳ תנד״א )ועי׳ כב, כב שמות עה״ת בחיי וברכנו כד אות ש״ג יונה לרבנו תשובה בשערי וכעי״ז סה, מ׳ החינוך .54

 עונשה לענין שם החינוך ועי׳ היתום. לעינוי עונש הוא יתומים הבנים שיהיו שזה שב׳ שם, עה״ת הרמב״ן בפי׳ וכ״מ
 את או האלמנה את שהמענה אחד, שהכל )ומ׳ בניה, את שתענה אחרת אשה ישא ובעלה שתמות המענה, אשה של

 את במענה אלא אמור אינו שהעונש לסוברים לכאורה הוא וכן ובניו, לאשתו מרחם יהיה שלא הוא עונשו היתום,
ע״א(. יח )דף לה מל״ת החכמה מעין ועי׳ ,12 ציון עי׳ היתום,

 דברים בספרי וכעי״ז יז, יא בדברים האמור אף מחרון בגז״ש למדים שכן שם, שמות דרשב״י ומכילתא מכילתא .55
 ועי׳ רעה, וחיה דבר נוספות, פורעניות שתי יש מקום, שבכל אף חרון שבכלל ממנה שלמדים נוספת, גז״ש ועי״ש שם,

ויתום. אלמנה עינוי על שדודשו שם, שמות מדה״ג
 שאע״פ בדעתו(, 44 שבציון ומהרש״ל ר״פ )לביאור ועי״ש ח, לאוין סמ״ג ה״י; פ״ו דעות רמב״ם כב. כב שמות .56

 כשם לא צעקתו, שם: דרשב״י מכילתא ועי׳ ויתום. אלמנה עם אלא כרותה הברית אין אדם, בכל נוהג העינוי שאיסור
מזה. שומע אני מזה שומע שאני

 אשמע", "שמע הלשון מכפל שלמדים שמפרש שם, למלבי״ם והמצוה התורה ועי׳ שם. שמות מכילתא .57 רה! נטור
 עד חייב יהא לא יכול שם: דרשב״י מכילתא ועי׳ שומעו. הקב״ה שבר, צעקת צועק אלא לה׳, צועק אינו שאפילו
 לשון ועי׳ מעכבת, שצעקה ומשמע וצעקה(, צעקה כל על שחייב )ועי״ש אחת, צעקה אפילו צעקתו, ת״ל ויצעק, שיצעק

אחד. ר״ה א צג ב״ק ותום׳ רש״י ועי׳ הקודם. שבציון הרמב״ם
כב. כב שמות .58
 במלבי״ם אבל דלעיל, העונש לענין אלא אמור אינו ולכאורה אומר(. רבי )וי״ג: ד״א יח: פרשה משפטים מכילתא .59

לאו. אפילו אין אחד בעינוי זו שלדעה משמע שם
שם. דרשב״י מכילתא כא. שם שם .60
שם. החינוך שם; רמב״ם .61
 שבכל שתמה, שם, דעות משנה סדר ועי׳ נוחים, הדברים אין :שבסוה״ס מל״מ הגהות ועי׳ שם. החינוך .24 ציון עי׳ .62

וחייב. באמתלא, ממש אין שוב )ע״ע(, התראה עליו קיבל אם ומ״מ אמתלא, ליתן אפשר הלאוין
העונש(. עליו נאמר שלא אע׳׳פ בלאו שעובר שיש מאוה״ח, )ושם ואילך, 51 ציון עי׳ .63
 לסהמ״צ פרלא רי״פ פי׳ ועי׳ שם, הרמב״ם לשון בביאור שם, לרמב״ם קובץ בס׳ וכ״ב שם, דעות ק״ס מלקות. ע״ע .64

 כגון שמים, בידי עונשים חייבי שכל ראוי היה שא״כ שנתקשו ו, לאוין הסמ״ק על הצדק ועיר ג טור פב דף ח״ג לרס״ג
 פי׳ ועי׳ שם(, דעות משנה סדר ועי׳ מרמב״ן, 68 ציון עי׳ מיוחד, לעונש דוקא הכוונה )ואולי ילקו, לא מיתה, או כרת
ביד״ש. אלא אינו שעונשו מפרש שהכתוב שפי׳, שם פרלא רי״פ

לעיל. עי׳ .65
 בנימין בני ועי׳ סה. מ׳ סוף מצוות לתרי״ג שיק מהר״ם ועי׳ שם, לחינוך מל״מ הגהות מעשה. בו שאין לאו ע״ע .66

 ניתן הוא מעשה, בו שיש בהם, חובל ואם מעשה, בו שאין כיון לוקה אינו מעשה, בלי מצערם שאם שם, דעות לרמב״ם
 פרוטה שוה בו אין ואם (,258 ציון חובל וע״ע י, אות ג סי׳ מצוה ונר ע״ד דל״ב סנהדרין מבין פני )ועי׳ לתשלומים,

 בלי שאף שודאי ועוד, שתים, ללקות לו שיש וצ״ב מש״פ, פחות בחבירו חובל כשאר לוקה, לתשלומים, ניתן ואינו
לענותו. מעשה שיעשה אפשר הכאה

 מי הזכירו ולא ביד״ש, מיתה החייבים את שמנו וה״ג, ה״ב סי״ט סנהדרין ורמב״ם א פג סנהדרין ברייתא עי׳ .67
היתום. את שמענה

 אותם שהורג מי עליהם מביא אלא אותם, הורג המקום וכי בג: כב שמות דרשב״י מכילתא ועי׳ לעיל, עי׳ .m 68!טור
 מסור שדינם אותם אלא מנתה לא שהברייתא בע״א, שמפרש שם פרלא רי״פ פי׳ ועי׳ כא. כב שמות עה״ת רמב״ן בחרב.
מטה. של לבי״ד

 לענין החמורים הלאוין מן שהוא אפשר זה שמטעם סה, מ׳ סוף מנ״ח ועי׳ קט. ואות כד אות ש״ג בשע״ת יונה רבנו .69
 בברייתא נזכרו שלא נוספים עבירות בעוברי ביד״ש מיתה חיוב שמזכיר שם שע״ת ועי׳ .72 ציון ועי׳ )ע״ע(, תשובה

 שמים בידי מיתה שחיוב לסוברים מממון, לפטרם כגון דבר, לכל שמים בידי מיתה כתיבי הם אם בכולם וצ״ב שם,
)ע״ע(. מיניה - בדרבה - ליה - קם משום מממון פוטר

מתנד״א(. 19 ציון )ועי׳ ,39,15 ציונים ועי׳ עינוי, בכלל זה שאף ומשמע כד, אות שם שע״ת .70
מדרבנן. פסול הוא אם ושם בדבר, מחלוקת עדות, פסולי ע״ע .71
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 א״א כך המענה, את להלקות שא״א כשם ,62 שבציון החינוך לדעת לכאורה אבל סה. מ׳ סוף מנ״ח הנ״ל. ע״ע .72
פסול(. ספק הוא )ואולי לעדות, לפסלו

בד-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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׳יס 7/ץ׳
y7j

תגדד לנגדי מ׳ שדתי

אברהם אשל
תגיגא מהדורא

ספר

פ<

בוטשאטש
לס״ק. תרס״ו בשנת

15VO היוצאים דברים ברר,אי אומר הרואה כל חפץ ואבכי פכיכיס נאצרו 
עמו במוך בענקים הגדול האדם עשתונות שיי הקודש מן

 המפורקס הצדיק הקדוש הגאון הרב ה״ה ולמופת לאות
 כולו אומר1 כבוד מורה כמותו י מי לחכמתו׳ הקודמת ביראתו ארץ בקצוי
 *קנלה-ה דוד אברהם מוהר־ר כקש־מ פש5 מאות ולמדו לשמו

ועכ״א. ז״ע •צ-ו בוטשאטש אבדה־ה

<5

 סימני על וסדרתי הקדושים כתביו המון מתוך והעתקתי לקנותי אשר
אשר החלושה דעתי הורינו אשר כפי אופניו. על דבור דבר ארח 5ש״?

 רבה בהוצאה לביהד״פ הביאתיו יתברך ובעזרתו דעת. לאדם החונן חנכי
 החסיד בהרב ווארמאגן ליב אריה ישראל חפעונו בכדו אנכי

יזללה״ה הצדיק הרב של בנו בן ע״ה יצחק מרה המפורסם

ג5 %
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שיהיז והיי״י• ה״יא *» w •״ w W*)w -1. 1 ׳ ׳|  i w «.

בו׳ מועד אדש שמשאחז״ל  
דכא פשור נישן שהתח־ל אחר שש הכל־כ  

והזהרה־ בזה. וכ״ה אדעתי׳ לאקוקי הו״ל  
הו״ל אוני והמדביק כר. מלהדב־ק מכשש־ו

»*«A ?•*"■׳!״«׳ד*יר ז-< *ivim } * u ~
*•**« ״ ״^ •C -\«»■//» •»<»»,!» ןי*״» ->.* w »ע w «! t j
j#*** «*//«,■* ■ V •rw J3f* |» 3 w’w J k I W /•׳*.P 7*"דר •"• ר•**>״•» יידי*
■ X* *•n*# *»*«*—<׳/ יריי1• יי■*^ » > ~ /P 7p»rP«, w li l w» * י. *J.’ I r 1/w

שרבים שראה כיון מכשול עי״ז שיג־ע שאפש־־  
יתן או יתענה שהמדב־ק נכון ומ״מ ב,־. שבוש־

י•׳■*M*** * * *״••
»V׳MIf * '* W■* •J •J

 שכשהנר .־בתי׳ *' לאקוקי ו״ל
רבים שראה ומה מקלה. להיות ־כול מהצד

—, —■,— יי די״י  *v/M“ ן ■ ן״ ד*י»•  ff I « « (V »/ «/■» } ( .Vp f•

להדביק בזה נזהרו הש מקתמא מדביקים.

 התוה״קלשם שפרי הכנסת קודש הנר יוציאו
 ב״ב ניכר שאין במקום שהדביק מי ראה ואש

 המדביק לפני שהרי לשמור נזהר הי׳ מסתמא
 לפניו תקלת הי׳ ואש• בזה. הקלת אירע לא

 לו שהי׳ גש כפה. כן• בושה הי׳ 'לא בודאי
 שבת שראה. מהצד שהמדביק אדעתי׳ לאקוקי

 שראה במה הבחין ולא כהוגן. שלא ובשה
 לו יש ומ״מ שניכר. במקום כהוגן מדביקים

 י״ל ובי״ז ההקפות בשמחת שרוד שהי׳ ’ב" זכות
 הכר להוציא המשמר בל עומד מלהיות ששכח
 נשע ומ״מ שתוה״ה לשש שיוכנש קודם בעצמו

 שהמכיחות מת ומבין צדקה. יתן או שיתענה
 בידן למחות א״א שינה בשבת תינוק אצלן
 כשאירע ומ״מ להניח.- איקור מפורש •שאין כיון
 להרחיק דעתה הי׳ אם גם מתכנות תקלה ח״ו

 שלהדביק וב״ש שינה והקפתה שינה קודם הילד
 מוחה הי׳ יודע ראה ואם ומניעה. אישור ים

 וגס אח״ב• תקלה חשש בלא גם מלהדביק
 מקודם אדבהי׳ לאקוקי הו״ל התקפות שררת

הישב: וצלב״ב

 משרה בדרך בכת״ב בבית להיות בשיכולים רק
 למלאות. יכול בכלל ג״ב הר״ז משרתת. או

 קולא ג״כ בזת ויש הגדולים ככל הוא והרי
 מש׳ פחותים וגם בשנים קנונים בהיותם שגם

 כנהוג בשירות להיות כשיכולים מ״מ שניס
 מלבד שכירות עוד לישול שיוכלו ההוא במקום
 וכקות מאכל עכ״פ או שלהם. וכסוה מאכל

 בד־ין להם נותנים אין אם וגס להם. מוקפק
 הר״ז מ״מ לנשואין. לתה להכין שיוכלו שב־רות

 והרי הגדולים. ככל הצכורכוהם השלמה בכלל
 אב לשיפול עוד צריכים אין גידולם לם־קר

 גם שלהם. לשיפול קצת הצריכיו אך ואם.
 שלהם והאם לאב. ולא אם גייפול לבחינת דק שא״צ

בפ״ב להיות יכולים אין שבכ״פ כיון קיימה
וצלע״ע: כגדולים אינן

 בדרך נוקם אם תקום. לא איסור אותת
אולי נגדו באוולתו ישנה שלא משפנו

 לנפשי׳ דינא כביד מעין בכך שייך ואולי קיל.
 ע״י באוולתו ישנה שלא לשמרו לו כשא״א

 שבזהו למי מבזה או למכהו ומכה ישראל דיני
 כו׳ גואל שם דכתיב ח״ו שפ״ד )ובין ובלבון
 לגואל לי״א מצות או רשות התוה״ק ונתנה
 1ייל. אם גם ואולי עוד. )יזודין( ולא וכתיב הדם.
 אם מ״מ יכהו ושלא עוד יכלימהו שלא בשוח

 לאחרים כן ש־עשה פרצה יהי׳ לו שישתוק כ״י
 לגדור וא״א לזולתו. או לו כן יבשו שאחרים או

 בבצמו שיעשה נכון אולי אדם בידי הפרצה
 ־למשהו"־ ויבייש.שיכה ע״י הפרצה גדר פרסום

 שלה א״ע שישמור ובלבד בפרקום. מבזתו או
q’pv רק העבר. על נקיימה צד בכך ש״ד 
 מן א״ע לשמור או פרצה לגדור לכ״ש ישוון

 שן עד־ך ואול־ עוד. יבויש שלא והלאה אז
 ל־קדו כשישול גם ואולי לשמום. •דין מלמסור

וע"־ בעצמו. דין 'שיעשה 3יעד נריםע״י
התראה אחי־ כ״א בלא״ה הימר אין נכרים

הנו
 שהגבול מום.’ לענות שלא אודות )עמג״א(

צרכיו למלאות וככ1ש עד בזה־
 אין מ״ש. ז״ל המג־״א וכמ״ש הגדולים. ככל

 דר בהיותו הכל לו למלאות שיוכל עזה הגבול
 בפ״ב דרים .יהיו אלו הגדולים רוב גס כי בפ״ע.

הצכורכותס כל להם למלאות יכולים היו לא

 כ״ע שיקבל דשם ממונים או דשם מיחי״ס
 ייסרוהו לא. ואם הפרצה. נגדור עונש אי קנס

:כדקה עצמו כ״י אולי ומ״מ נכרים. כ״י

נט״י■ קנח הלכות
קצתגי״ל שנקרש חלב )שטיטלו( ד׳ סעי׳

 משום בכך שאין
 ובי׳ מני׳ רק שיבול אינו בי במשקה שיבוצו
אוכל. אל הבא משקה שהוא ובפרש כרגיל

וקיל



מד11234567 )אה״ה
באות

fijCft החזרה שד זאיסשהיו אשמו רמי מזלי כל• של רבן ממל Mnotn 
שאלזח שנזפו זצלל׳ה איסרלן ישראל מוהר״ד ימקב מדת טין 1

זפסקימהחז״י הדשן תרלמת ומ«ממ
t אוצרהחכמה, "* י•

 ר<1» מרנאודמא אשדמירסי תעלומה בל ולפמנת הסתום מ,5 2סיס לבאר
לסראוח התודה על אשר זקללה״ס5ו הרי ה&נמים אב אזנו 1זרו> מינינו

יה» בי סר ממל כקטן גל פיני לעקות מוסדותיהם זלנלית לוסיקיהס
נאור ד !ר ממתן תצוד« »לת מלכי סקמשה מומו למאוד ראותו זהזס נגה מויו
 המתוקים אסמים נמרים התוהה מרי נעצמו לערש ומנר קבן תבונתו בזרת ר6•א

tow an צוסם :

 יחדה משה מוהר״ר מפיר מעיד המזהלג הרבני ט״י לדפים דלרא
נ״י• מרב חמן נ״י איש הלל ליב

 נ״י הוחזיץ אשד ישעיה’ ממר״ר העיד המופלג הרבני
י :ג״י מרב

טשערנאווק
לפ״ין לישראל ®ב בה אך «3
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ר מהרא״י מ^יפטים באודי
 מקימות כנמה בהן דא״רי מותר המצוייוח הבהמו׳ נקט דהחם שזר יגח 9

 ;אד־ שיפיל דרך הזי ט״נלא נזר אבלהכאנמ ובחרישה ופנימה ושריקה בטעינה

 אא שננה שר בנו מסיק יהא טפי ,אורמי גדי אי שה ואדרבה מזונה אן״חמור

 fas בלילה פקח או חרש אי שעה שהוא שר ודחקא • סטור פקח ששר מרה
 אוראא דהוי גדי או שה או טגל עק דקה בהמה לכחוב היל בן ואס דחייב

 לארץ ואין בלילה או שטה או חרש שהוא לאוקמה צריכה והמור שר אכל

 זתןזו שר וימנו הרי מקט משום בהווה הבהב מר רש״יכאן פירש ft דלהכי

 הסרה קאמדבפר׳ אמאי אויאדאיב לדרשה נמי אידן אתיא לדרשה דחד וכיון

 אלא די־יש דאיהולא טמא קשה יודא לר׳ יסר וחמור הכל למרי דאבדה שה

 ולאכהבאונשכה מה או ונשכר אלא כתב לא גמשואל יג(־ לכב:דמיזחי הד
 ממיתה פטור שאל דאפי' לרמוז בא משוסדהטןו׳ י שט־ שמר גבי נדכחב

 בכילח׳שאלה לאקמא דלא הגא דסבדא משום השואל סוק כדאיחא מלאכה מחמה

 מהמה מהנשמה דלאשייכה משום שאל שבוי'..ןמ נתיב ילא רמיות והכא

 מעצמו מת אי ישכר הכי דקוא ש׳ הזי והשתא ימחה בשבירה כמו מלאכה

 מהמת כמו דפטי' ומיתה שבודה דאיכא אטיג ישלם שלם מלאכה מהמת ולא

 לשלם ח״ב מקום מכל טליה ומחיל זה היזק אדעתי׳ מסיק דהמשאיל מלאכה

 היובתא ריהטא ׳דמשמעלסי שאל לגט השבויי בהאדילי^ השואל פר׳ ועיי׳

 ולא גיזס רשיי ש' אותי קטנה טנק אס )כב( H שפיר ליישב יש אכל להכרתי
 רס»י לתרץדטת זנ״ל וגו' אתכם והרגש אפי בחרי'ותרה והכתב ומקשי* טונשו ש'

 י וראייה אגר אלא ויתום אאלמנ׳ קאי ft אותו תענה ענה אס קרא דהאי

 ה׳ל קאי ויחוס אאלמנה ואי תלחץ לא וגר הגר אזהרת כמי יחיד כלשון מבת׳
 דאזהרת תטטןאעיג ft וישוס אלמנה כל כבאזהרמן אותן תענו ענה אה למכתב

 קרא ימסיי׳ מה כן ואס ביאה היא זו שכה היא זו נאמר לחיצה כלשון הגר
 קא׳ מיהו אפי חתרה • וקשה ־ עונש פי׳ ft! גיוס הייני צעקתו אשמע )שמוט

 כנגד מדה יתומים ימיכם אלמנו׳ שינס והיו מה משים דקא רתום אלמנה אעינוי
 אלמנה במצות בסמ״ג שין כלל זה שנש מידת שיך מי לא דגר מדהאבלאאזהרה

 אוחו חטנה אסטנה דכתב יהאי •חבארלודריל רש*י בלשק והמדקדק ויתומי׳

 הנרנוייצטק דטיי משמע דהוי אלי יצטק ילאכתבוצטק אלי יצעק צטיק כ״א

 אותם תענה טנה,דנת דמה משמט כ״א ומדכת׳ וגומר־ והרה אשמט שמוט
הא כןט*כ אם לדבר טטס שיש מא יצעק צטוק אס וכי העטין מפסיק מ

ששו: ולאש' גיזום אלא חטנהאיט ענה ואם דכח׳

תחמה
 בענין האמורים מרים י״ג שהתנדבו ואשי אהד כל נינת ש״י ף ב( )כרן

ונחושת ונסן זהב מי״ג יותר תמצאם פרסם כשתמנה אע״ג
 תחשים וטורים מאדמי' אלים וטורש ועזים ושש שני וחולעח וארגמן וחנלח

וי״לדלא ־ ט״ו מלואיסהרי ואמי שהם ואבר לקטורת ובשמים וכמן שטיס ועצי

137X0
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I

א םודא*ידברים ב«ד

a

 דמי גבדשפיר על אף ומושחז• וחתר מוכיחו יהא פלא ר״׳ש״י ג'( )א
רטחיגו ודדשי עמיחך אח חוגיה מנח כדנהב הני למיעבד

 א-נו למיהה נסמוך שלא חנרז אח שמוכיח מי מקום מכל פטמים מאה אפילי

 להשלים אפשר נחונחחו עתה שמשייר מה הוא סמר ס חוכמה ממר מוכיח

 בשמח אכל חינחה גמר כלי משאר השעה לו הסיף ולפעמי׳ אחוש נפעם

 רש*־£7\)}ףזכראר נמחו ח גומר ולכך לחונקהאחרח עוד מצפה איני מיקה
 להמתין צריכים שגילם המדרש לביש אחרון נכנם פי׳ רא»ך ויצא אחרון נכנם

 מ א גיונא האי זני ־ הוא שנא עד ולדרוש ולהחמול מקומו על איש מלישב

 נשהוא פירש ראשון ויצא קדוש עם ראשי טל מפסיע ואיני מפניו לקום מטריח!

 אנשי' עשר שנים )כ״ג( : היום עוד מלדרוש קי! ומפס יוצאים מלס יוצא
 בלשונו ,רש* מדקדק פה ממהם• היה לא ליי• ששבע מלמד רש״י לשנע אחי איש

 שלח 1דפת מקראי שמעיק הוי ודאי יהא שלחו לא ליי W מאני נס׳ שלא
 הנא לאשמעינן אתי אלא מנר לא לוי ושכט השנטי׳ כל שם שהוזכרו לן

 לך שלך ובפרשת יהכא לשכט אחי איש אלא למנהל ה״ל דלא יחירא נקרא

 כבלוח נעצה טמהס להית לוי נניישראלמנני שנקשו שמעינן ממינם כחג לא
 טס להשיח היה הדין שמן להם גדול שכח היה ווה ליי נס ומיאנו מרגלים

 ולא מינישהאק מלחמ' -בסכנת עמהס לכנים צריכין שהיו לסי ישראל נני
 בהנעחוח סמכו ט לשלוח מיאנו סכי ואפילו בארן ונחלה חצק להם מיה

 מדברא' יה במהכך לך צרכים ספק אינקלים חרגם לבתך ייע ׳(O)!ה*3הק
 יחסרו שלא לנתם אל השגיח נאמר אלה׳ וידע של נפי׳ ייע של פי׳ זה לפי

 השהו הכרח הה p יאס פשוטו לפי לפרשו אונקאם רצה ולא בירך כלום
 פשו בני לי עשי נאשר ע(י)כ : סמדט בספר נמיימוני ופיק שנס מ׳ .נערכה

 הנר • ומיס אוכל מכר לערן אלא ארצם דרך לעבור לא רש״י ׳ והמואבים
 לצדדי'כתב וא*ל ובמים בלחם קדמו שלא ומואב טמון טל מעיי הכתוב והלא

 חלק נפרק אמייק דהא בלעם את שכרו ומואבים קדמו לא יעמוס קרא
 החם נהדיא נדאיחא ומואב עמק דהינו משפחות שתי לגימאשריחק׳ גדילה

 ומואבים ׳ ע® מי גבי אלא ומים אינל מכר לענין ר״ל אינו רש״י אמר ויש
 עשי המואבים אף בא־נם להעבירם מיאנו דאנזמים ואו להם מימה דסנתוב

p ימונימשה מיאב מלך אל וגם פי׳ ייפתח חקת פרשח לעיל ש״יר פירש כך
} ג״ל מהר׳א הקדוש יוז« מירי לי פי׳ נן כאן

K משב
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פדכב משפטיםבית

 לחיצה שפעולת דהיינו ולגיורא הרגם ולכן הגר,
 לחיצה גם כתב ולכן לגר. תעשה לא רגילה

לחיצה. בכל מדבר שהכתוב סתם

 על מיוחד איסור דאין נראה לשי״ז והנה
 דבל יתכן רק רגילה, אונאה בסתם הגר אונאת
 אף לגר מיוהדת אונאה כמו נחשבת אונאה

 סתם. לאונאה רק וה את חושב אינו שבמחשבתו

 לכן לגר להונות הוא האדם שנטיית כיון אבל
 כמו ג״ב נחשב רגילה אונאה פעולת עושה אם

 מיוחד ענין יש לחיצה אבל לגר בייחוד שמאנה
 בעינינו גר שהוא מפגי בפועל הגר ללחיצת

 לגר המיוחדת לחיצה כאן התורה הבדילה ולבן

 רגילה לחיצה ובין תלחצנו לא שהדגישה בזה
תלחץ. ולא הכתוב אומר שע״ז

 אם תעגון לא ויתום אלמנה כל כא.
 רבים בלשון התחיל הנה וגו׳. אותו תענה עגה

 דברי עפ״י לפרש ויש יחיד. בלשון ומסיים
 לבון אזדהרון יתי׳ תסגף סגפא אין שכתב הת״י
 שמפרש דבריו בכוונת לפרש ויתכן וגו׳.

 מקרה יהיה אם שאפילו מדבר שהכתוב
 זה בכל לתועלתו לענותו״״למעשה שצריכים

 המדה על להוסיף שלא מאד להזהר צריכים
 שאפשר אחרות דרכים מקודם לחשוב וגם

 יצעק צעק אם בי עינוי בלי ע״י להועיל

 יחיד לשון הכתוב נתב ולכן צעקתו, אשמע
 אבל לפעמים שיקרה מקרה על שמדבר מפני
 האזהרה לשון התורה אמרה האזהרה עצם

 במקום אף מקומות בכמה )כמו רבים בלשון

 דכאו ואפשר ויחיד יחיד בל על הוא שהציווי
 הרגיל דבר שהוא כיון או מזה כללי ענין נעשה
 תורה אמרה ולאלמנה ליתום להונות בטבע
 רק שמדבר תענה עבה אם אבל רבים׳ בלשון

יחיד(. בלשון התורה אמרה במקרה

 לא בעמך ונשיא תקלל לא אלקים כז.

דאיסור לפרש ויש ות״א. ת״י עייז •תא|יר

 אבל בכבודו, הזלזול מחמת הוא דיין קללת

 שנחשב הקללה רושם מחמת האיסור בנשיא
 אביו מקלל שמתרגם ומה צבורית. קללה כמו

 איסור באביו דגם משום י״ל יליט. ג״כ ואמו
 אביו מכה כמו הקללה רושם מחמת הוא מקלל

 הא קשה אד חבורה. שיעשה עד חייב שאינו
 ולכן מיתה. לאחר אפילו חייב ואמו אביו מקלל
 משום תקילין לא באלקים שמתרגם דמה נראה

 שייך דלא השם. ברכת גם נכלל זו שבאזהרה
ממש. קללה עגין בו

 פירך בכורי בת׳י ודמעך. מלאתך ז.1כ
 הנה וגר. שכינתי לאתר לאסקותהון מן וגו׳

 מקדשי לבית ולא שכינתי לאתר כאן הדגיש
 מקדשא ביח ומתרגם ה׳ בית תביא כמש״ב

 נקרא מקדש שבית מקומות בכמה וכתבנו דה׳,
 הקדבנות לעבודת מרכזי מקום שהוא מפני
 ומשכן מנוחה בית הזה המקום נעשה ועי״ז

 אתר כאן כתב למה טעם צריד ולפי״ז לשכינה
שכינתי.

 תבא כי בם׳ הפסוק ע״ם שהוא והנראה
 ה׳ יבחר אשר המקום אל והלכת שם דכתיב
 העלאת חיוב וזהו שם, שמו לשכן אלקיך

 השכינה למקום להעלותם הפרשתם אחר בכורים
 בכורים קריאת במצות בהם הכתוב בכל ולקיים

 דכתיב ההפרשה אחר כבר מדבר הכתוב ושם
 אותם שהפרשה אחר והיינו מארצך תביא אשר
 אבל הזה, המקום אל להעלותם מתויב אתה

 ה׳ בית תביא אדמתך בכורי ראשית מצות
 הבאה בשם שנקראת ההפרשה בתחלת מדבר

 קדשים שאר כמו ה׳ לכית להפרישם שמחויבים
 התורה כתבה ולכן ה׳ לבית אותם שמפרישים

מקדשא. בית ובתרגומו אלקיך ה׳ ביח
 כאן שמדבר התרגום מדברי נראה ובן
 פירך בכורי דלשון הפרישם שכבר בבכורים

 עליהם שקרא אחר היינו נעוך חמר ובכורי
הסירות היינו בכורים פירוש דאם בכורים שם
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המות מת
 קרמית דם w אמא אר6דק אל.$״נ1אא יל *ל®’

 מדריס ורבי קרח? בן יהושע דד בפלונתא סלעי *הי׳
 שנתעצל בשביל נענש רמרע״ה ס״ל דריב״ק ל״א דף
 דאמר זה ?:מל נשנש דלא ס״ל ורבי המילה מן
 רריב״ק התת״ש וביאר מלל. £יז ??5ס ךח*

 בב״> בהה שימות ולא בסם וחי אחרינן רמו ?/
 ראע״ג אם ימאב הצאלת עתירון ה״ל ורבי נענש ולבך
 הוא מילה למצות ביין מ*ת בהה צומי ליחא לב״נ

פ״גן האב בשביל הנן לסכן יבול אין שאיר אאב אל
 לוי כר׳ לואר נחמן .קר שמואל לר׳ ניח״ל לא "־♦לכך
 קרחה בן יהישע בד ה״ל לרשב״ג מילא של ד® ד/ה
 הבן למול ומחויב יעקב מחלת סברת ס״ל לנא

 הדל הנח״י סברמ ס״ל לוי וד מסתכן שהוא. זאע״א
 .שכילד מכאן ממעיך לאומים ושד חולדות פ׳ בב׳ר זע״ש
 בנש״ק יי&ן מ<1 החו״ב וילדש ואכח״ל. מהול יעקב[ ]פי׳

 הערני לאנדאן מעיר די חאפקאורמש ימקב מו״ס
 מרעך חנעח מ״ו פרשה וישלח פ׳ סמדר נרי1מ

 לגברא איחנשבת דאילו אחיך מן חסדא מנעת חסר
 נשאת היא הרי למהול להשיאה בקשמ לא זינמה. לא

 שלא יכיון המדרש דכיונת המפרשים ופירשו לערל.
 לשנס נשאת לכך מהול שהי׳ למשו להשיאה לצה

 היה רעשו דס״ל המדרש מזה ומבואר ערל. שהוא
 הדל: מילדות פ' למדרש סתירה והוא מהול
מהול הי׳ עשו אי לוה למעלה שבמבט לפ״מ אולם

 בן יהושע דד בפליגתא מליא יהי׳ ערל או
 וחי בב״נ אמרינן רלא דס״ל דלדב״ק ורבי קרמה
 מסוכן שהוא ולד למול ואפילו בהס שימוח ולא בהם
 דאמדקומי התם רס״ל ולרבי מהול הי׳ דעשו וראי
 דעשוהי׳ יסבור מפיר ממילא בהם שימוח ולא בהם
 אבא ר׳ בשם הונא ררב לומר נוכל שפיר א״כ מהול
 מהול היי רעשו וישלח ס׳ מוריש דס״ל בררלא מן
 תולדות בס׳ דם? לוי וד קרחה |5 יהושע בד ס״ל
 בפשימות נראה וביותר ס״לכרביוא״ש. מהול מ׳ דלא

 היה לא דסשי ס״ל וישלח ס׳ המדרש גס רבאמת
 מומר ישראל רעשו משוס מהול קראו ואפ״ס נימול

 דף בנדרים ותגן ע״א י״מ דף קידושין כמבואר הי׳
 בערלי מותר לערלים נהנה שאני קונס ס״ב ל״א

 אסיר לחולים נהנה שאני טכו״ם. במולי ואסור ישראל
 קרד הערלה טכו״סשאין במולי ומוהר ישראל בערלי

 ובע״ז מ״ש ערלים הגוים כל כי שנאמר לשמם אלא
 מהול לטשו המדרש קרא שפיר וא״כ מ״א. כ״ז דף

 שיב וסשונז. וז״ב ערל ולשכס הי׳ ישראל טשו דהא
 רבעהתי״ס בפי׳ מפורש הנ״ל החח״ס דכדברי הראוני
דבלי במל הנאוה״ק ע״ר ול״ע שזלדוח פ' טס״ת

־. ואכמ״ל מליו שתמה הנ״ל ז״ל סופרים

 ואלמנות ביתומים להזהר אדם חייב י׳ הלכה
ורותם מאד שפלה שנפשן מפני

 של אלמנתו אפילו ממון בעלי שהן אע״ם נמוכה
 כל שנאמר עליהן אגו מוווזרין ויתומיו מלך

או המקניטן כל וכו׳. תענץ לא ויתום אלמנה

המלך י״״
 אבד או בהן רדה או להן הכאיב או מנעימן

 המכה וכש״ב תעשה בלא עובר ה״ז ממונן
 לוקץ שאין אע״ם זה ולאו המקללן או אותם

 אפי והרה בתורה מפורש עונשו הרי עליו
 מי להן ברת ברית במרב. אתכם והרגתי
6אועקי שהם זמן שפל העולם והי' שאמר

bfl נענים;

 דאין השפם שכתב ס״ה מציה החינוך .בספל עיין
חסויים דבר מיניי שאין לפי וה לאו פל לילן

 מרין לי לממון המפנה שיליל לפי עליו להלקית בדי
 ובהגהית חינין במנחת ועיין ט״ש לאיבתס או פיצם

 משגה בסדר ימיין מליו שתמהו החיניך טל משלמ״ל
 ל'מר דיש כתב משנה השדר והגה טה. ס״ש כאן

 ללאו דומה שאיט לפי זה לאו על ליקין דאין מסס
 דכתיב מלקוח ע״י לנמדי מתכפר דההס דחסימה

 משא״ככאן כאחיך הוא הד שלקה כיון אחיך ונקלה
 אחכם והרגתי כדכתיב מיני צרור מדיין ילקה אם אף

 כרי מדאיצנווץ זה מטס לדחית כתב ואח״כ בחר□
 מחייט אתה אחת רשעה משוס חיני׳ למיייש רשעתו

 על לוקין דאין רשעיית שתי משום מחייבו אמה ואי
 דפעוי לי׳ מיפיק ב״ר מת ה לאזהרת שניתן לאו

 בי דאין רמסימה ללאו דומה דאין משיה ממלקות
 מיתא לאזהרת שניחן לאו אבל מלקות אלא אמר עונש
 לקיים צריך חלא לנד במלקות המאחו מכופר לא ב״ד
 כסברתו והנה מכ״ד. בחירה הכתובה מיתה נם ט

 אהא מ״ב ג׳ רף חמורה למש׳ מקיבצת בשמה מפורש
 חרתי דקעביר כיון נשם תכירו אח מקלל אבל דפריך

 לא לחברי׳ לי׳ וקמצער לנמלה שחים שם מפיק דקא
 לא התלמיד והלא וא״ת ת״ל כתב נחלקות לי׳ מסגי
 ׳,לאתים: אם לי ומה חלקות לחיוב אלא ומרי שקיל
אחיך ונקלה ני׳ קרינא דלא ליון לומר ויש דלקי. היון

 מיסמר לא דהוא כאחיך הוא הרי שלקה כיון לעינך
 בחלקיה לי׳ שיסגי ולא ה״פ' א״> לקי. לא במלקות

 אלא וכר. נשכר מימא א״ר כלל ילקה שלא ר״ל אינו
 יש יעיד לבעלה ש״ש שהיציא משום יבא המלקית

 דהשממ״ק הרי טכ״ל חבירו אש שקילל אחל ממש
:כראשין בתירוצם כסברתו נתב

 נ״ד מימת לאזהרת שניחן* לאו כ’6ד שהקשה ומה
נראה אמץ. רל״ה משוש דפמזר לי׳ חיפיק

 מיתה שהמינש סינא בין הוא דהחילוק פשוע לפענ״ו
 היי לא מיתה שהעונש היכא יבין כפרה. מחמת •הוא

 0* חסא בשביל עליי כישם כמכיל רק כפרה מחמת
 אדם שבין חטא בכל ולכך ממיתי ולכן כן כל שתמיר
 דהיא ב״ד מימת או שמיס כיד מיחס דחייב למקום
 דר׳ »״א מ״» דף בסנהדרין כדאחרינן בסרה מחמת

 יר׳ כשרה. הי״ל ב״ד מיתת משמח דמיד ס״ל יוסף
 דקנרא צערא חיי מכי להו הוי דהכסרה מסיק אשי

 הלכה ז׳ פרק משנה בסדר לקחן ועיין סיי״ש. פורתא
דףנ״ח בנ״ת בשממ״ק הרימנ״אהובא בשם מיש נ׳

מ״ב
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