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* אלמנה יתר לענות שלאמציות '4  משפטים( פרשת - ס"ה תעשה לא)מצוות6
"%ש- ש8אטי וס"ליניתי סדתימים צל ידפ'ר "פי' אי. לטישה סס9טידשלענקנו

 סלאי ול "9ל פצוין". לא ן:ת,ם "לילה ?ל 1"'י 1"עמ'",4
4 יל ומטנ,

 ובחמלה. מבחלד ינסח ישה עמהםאדם

ח"ו סל שסיף לסי ס5י: 9?9יז קג( )מניס 99מיף שלסטטי סה -ך. סמ?ןהטשל41י

* עישה שהיה כמו נפש פכל טענותם שץטען מי לסם. שאין %ח,תשושי** -yg,44 תודסנף הזהירתנו טן רצל קים. היה אם ןתוקים, של אביהןליסה נתש ךש פאלו טילינו פכל ךשרים דנה2ה לנקשנו, ררססים ס9ד טית יקנרתסשיסה

% דקר 9?ל ,גוסם ן,ןיה ?ל'סם ןנלמל ן1חוס ור%94נו, ס9?1ה %9מ טועןולנדני

* רלא י4בודה, גולן יכאיב רל4 פביד, מנהג טלא פהם. אדם ינסג ולא ס"ט(,)סממומ - כ7 ומפגי נ(. ים, )נרכם צלמו ממין מעל יותר סמונם ?ל ויחוס פדכדים,ךלטיגם
?אצט 9קץק ש9ר 29די wi~uj טי ?ל אף טשמונם, לפרע שהפא 6(, מס, )טנפות ז"לטמרו

1~נ שאם נ(, נס, )מט? נ"ל ימדף לעיי יטסי. טז שן"יז מה : לשבועה "לא י9רע י"-
%" אותם, התובע כנוד פשבילם לטשן ח:בין יין שפית אדם, שים עם ריב להםךש

* לקם ךש יאם לטלל. "קיסם לכול שהךה שיחשבו טה פל לתוצלסםרטוענין עטי לקם שדש משסים עשיר שהוא שץמצאו מי פל דין ת ט ן ס שסכריערת'*סיאנס י'" סךתי"ים מעית לו וט9קיייז רכשר, שלום לאויב נאקן איש ויהךה"סךירת*4תש
* "(: ע, )נ"מ לסקטד ררחרק ,לדתרסים של לקילר קריב שיהזה 9ץ9:ן טסןלססצקק 9"9 ידם כל פן 5ם ומכריחום דו99ן. רפית אטור קשרם "סרי פארם התירו שלאטה
6"ש anui "קיסם לסם סייס לא "ם ג9קיסם' צל עיני שיפקח להם טובשהוא

*טשקרייא. %4 - אדם כל עם להם שיהיה ייתן סשא ש9י "(1 גג, )מטיו 9סם טירירעוד.שש
6"1 שלכרו ךתומים כיצד? יווסת. טסקיש לייסר סקיש' 9מר לקליטה צל ודםיסדה*%"

* וויזרין - טי9סדמ רהוקרו .?דךן, הדמים לקם ~Tc ול4 הלוקס טסם ומשכן*פרית, 44 ס99ף "רססן : 'ט( כ" )ויקי" פי שלת"ב יסקיש יק9ף' טלא נקנין גקסיסן שאיל ;?סז
--%י- הדיוט לח יהא שלא ; 9קם לסיר סליקקים יכולים איל - הפרית הוןלו לו".רקם
* - והוקרו הדמיך, נתנו ולא אותם ימשכו כרוי:, הם לקחו "ם דמן מפחם.סמור ק דאם מסחם. ודול פמשיכה, שקונה קךייט, %ס יהא שלא ; לחלר יכול חמוכראי7 ס*כ

לדיוק כדי לחלי, דכיליז דהי שלא טיפי סשגסם מפגי אלא לחלר, ךכולין היו -הזולו*י

' בסלדה. לסם קינת שיקלי ייש,קצאו

* ש, - הפרות והוזלו הפרות, משכו ולא קרית פשביל למיקר דמים הםיתנו.%4
,%
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 טינו ססקדש לי ססקדשי צל הם שןסרים שאמרנו הטסיו היא יזו פהם.חוזרין
! חכמים דצו לא להדיוט, שפרע' 'מי' פזה פכ"וצא שיש מפיון פזז. בוחוזר ק די - ןתומים לושי "סל לקדשן לגטי רוח מעט בשביל מדה יסיתותלסטיל
2 אלא ?זו, הדין מן בהם לחלר ןכולים טעם ששאר דכיו7 העם, פוטאר להיותלסם

! 9סם. שיס~יי הוא ידיז - שטיען 'לי ייז ץייסםשדש
ק לקיר המוכרים דצו אם והוקרו, פרית, משכו ול4 הדמים היתומיםנתנו
[ דינם ?הזה שאם להם. הוא תשנה ווו שירע'. 'מי ומקפלים חקרים* -9סם
5 - פו לסיר :כול סמוכר יהא שלא לנמרי שלהם להיו סיעות, י9סינתשיקנו

ק סןשוסם ?סיף שאטר: ש9א דאם פאנס'. 'לבדו או 'נשרפו' המוכר להםיאמר
2. אותם, ?קחו לא ?רצו לח ראם ענים, ?ל על אוסם ?קחו ?רצו שאם תועלתם,ל9ל

5 לסם, לגוטית אפשר אי זה פל ?י תשףבהף: זה. כבר סמוכר ?l~y שי"שוי

ק זינין אותם מעמידים "נסנו לי לסם וי טום* בגי נכסי להם שטתן פדיזש"יז
ש פרין אינו זה מקל לשים אבל לתועלטם, דרפנן איינא זמנין דאוריסאטרי9א
 דטזלי בססי 6(: ג )3"מ ש?ידא ?לים שטמני טה שעין העולם. ממון לסםלסת
[ שישהו. וסי יי~יי יידהי*ולאר

ק - דהוזלמ סלוקס' מסם משקם דל4 9רותיסם על דמים הןתומיםלקחו

5 אומר: טלה שטם שפדע'. 'מי פיגולים סייז* סז 9סם לסיר סלוקחיםןכולים

 יוכלו דלק ששרות, ןכו המעות סיוקחים שגסני יסש?ז תורה* דין צלנאסידם
 י להם שוקלים מי לעולם ?מצאף שלא לןתומים, רעה זה ןהיה - סליקקיםלסיר
 ק יו פתלנה להם יניוא שעה* לסי ללעית ??לרכי ואולי סרותיהם, צלמעות

"oenלקם. ומקנו ??שי ?סגה מלעלטם והד' ?9ל ?:נו ון ן?ל *?קים, ?דקל 

 דל4 האפ9ר1פא, ש:ץ9ה 'פכל ש9דע' 'סי מקללים סןתומים טיןולעולם
 C1Ye לע29ן יטליא וכן_הדין פו: חוזי המא שסיטם לסי שן* נםסט99רי9א
 ~sle'* 'טי יקבלין אין ששנים משיחו, ידצת ונותןספהמא

מ.

נ לסלסידו סרב זגו7 לתיצלטם* קות יענוסם ששטי DnS ט9ר4 שקום4ס?ל
 שלטטי ס?ץ2סמי ש1ץגין להם פרותה שפריו! ?ן, גם לאמרו י(. ג יי" יימי"סטים וי טקטי יומי 9סם לסקי מציה יתיעיתמ "סיף "סי : טשנית שי או תירהשי
4 צד זו מ1ה לעננן ןתומים נקראים ושהם ציצתו". טשטע "ש"צ נ3(: בג)ספת
 ?ל ?יטר צ?9ז ?רצי 9ל עיקףז טלא *דיל* לסדם ??29יסם ?ריסיז דהרשל"

 יסר DV). )ימרסשלדולים
 פרטיי

ג וסטדישית. שטלמוד מפקרים פמקומות מלארים

כ טדם יני שסיסיי ובנקבות, פזכרים ןמן, ובקל יקום בכל זו מאהדניסטן

 עבוד. נסת דדף עיקםלנהג
ג סם ששן ד9ל ממונם, ישד אי ?סם רדה אי סוני9ז אי ןסיץי9ז ?ליס1ע14ר

 י לאה צל לוקיו שאין יי על ואף מץיה. ולא עייר זה סרי - איסזס"ה
 דשע ס9צ9ה ירסל לעולם פי ?ליו, להלקיח כדי מסלם וסר סעפוי שאין לסיזה,
 לסבות, פוחן. שהוא ?תצלה, סשם - לטובתם או ע4ם הדין טן יי ישקרליעז

%קטו  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % ן   
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 גג, )סמה שיחמר סתורה, יפרש ?ושי וחרי צ?רזיתוצץ4
 כג(:.

 אתכם "ךסך?תי
 יתומים וסניהם ללינות המענים נשי שתהיינה מדה, כנגד סדה ?ליסר:?סרב"*
 וקלה ואם נ(. ן )סייס לו .מורדין בה מודד, שאדם שתמדה 1 ירטם ?מצאו*ולא

 סי "ךס:ה נ"ל: ךךרשו סגיס. שטעגה 8סךת ?שא ך8ישה טמות' - סיקלהסיא"4שה
F%אלי, ריתים בלעגה לסקלה* אשוה לטסיי' קשי סו - כי( כג )ממית אלי" ??עק 

 טסי". וכפיז סי"ושסע"י

 מז לאוין, פשני ואלמנה יתום אזהרת ?23גה רגו( )"ת )ש"מ )ג"סנומ ?'ייך7הרקו8"ן**
 ו(. )%" למעלה שפתבגוסשעםע%

*- .

*&&**%&%%%%%&%@4
 ואלמנה יתום לענות שלא תעשה לאמצוותא.

 המצווה הגדרת1.

 היתומים צל בדיבור אפילו או במעשה מהכביד"שנמנענו
 בנחת, יהיה צמתם אדם של ומתנו משאו כל אבלוהאלמנות

 החינוך()ספר ובחמלה".בחסד

 ניתלע נצמות *אסור אפ ל5,  פאצו5פ עשושי ממונסק סעס 1(שאלה:
 כנסיפע, נפתנפט מייפיע r~k פאצוופ 5Pdlאנאנפ,

Jpkn5נאע. אצוות? *חי או אמת אצו5פ ל 

 1(תשובה:

 ואלמנה יתום לענות לא למצויתהמקור2.

 משפגום( )פישת תענון" לא ויהום אלמנה "כל :"שנאמר
 החינוך(נספר

 117 חמצתה( של מישחת )הטעם המצווה שורשיב.

 שיטעון מי להם שאין כוח תשושי הן והאלמנה[ ]היתום שאלו"לפי
 יתומים של ואביהן האלמנה איש עושה שהיה כמו נפש, בכלמענותם

 חסר מידת לקנות השלמה תורתנו הזהירתנו כן וצל קיים, היהאם
 טוען כנגדנו יש כאילו מעשינו, בכל ישרים ונהיה בנפשנוורחמים
 דבר בכל זכותם ונראה עליהם ונחמול ונחוס בהופכנו, הטענהבכוח
 החינוך()ספר קיים". והבעל האב היה אם צושים, משהיינויותר

נ1[
 ת"ג סי'  בדברים, הגר  להונות לא
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 בתוקף לעמוד בכוחם אין משפטים, או וויכוחים, או כספיות, תביעות להםיש כאשר ולכן עליהם, שייגן בעל או אבא להם ואין חלשים, הינם והאלמנה היתוםהיבר:
 שאילו במצב, כמו זכויותיהם על ולעמוד עליהם לרחם עלינו לכן זכויותיהם,על

 בחיים. היו הבעל אוהאבא

 פפ6נפ א111ת עיוא צ"י ptJ~JE IJeoJP  פת1יפ לענני אס 2(שאלה:
 ואקאי"? 1ת91צ4

 2(תשתהי

 המצווהמדיניג.
 נלמרות זו מצווה לקיים מצווים אנו המלך של ויתומים אלמנה כלפי שאפילו1(

נ2
 הרם[.מעמדם

 1א4אנ19 4יתו9  ואתייפ9יק אגנפש'עע"291(

 כבוד, מנהג אלא בהם אדם ינהג ולא רכות, אלא אליהם נדבר"שלא
 יותר ממונם על ויחוס בדברים. ילבינם ולא בעבורה, גופן יכאיבולא
יחר נ3' עצמו". ממוןמל

 החינ:ד~
 ע%6 נ%4ננ פאצ11פ 91פ*ולת כאן  אס1י6יק 99ל,9נ 6 3(שאלה:

  9ת1א עלסן (שמנננפש מא9ע3 6מ',9 עון'מס ע"עא"צ[,
  31649י* palk לת191א4א3פ.

י א. 3(פשורי
יב.
ג.
יד.
ה.
ו.

 הוא: שהדין קבעוחז"ל3(
 ]=שטר מעולה שטר לו שיש אפילו אלמנה, או מיתום כסף תובע אדםשאם

 רק הכסף את לקבל יכול הוא כסף, לו חייבים שהם המוכיחמקויים[,
 הדין. בבית שבועה ישבע הואאם

 כדי השטר, ומספיק להשבע, צריך לא התובע אחר, אדם כל של במקרה]הערה:
 בחזרה[. כספו אתשיקבל

 שאינו וביררו העדים, חתימות את בדקו הדין שבית חוב, שטר  הוא :  מטוייפשטר
 העדים. ע"י שקיים אמיתי שטר הוא ולכןמזוייף,

לל)2ן
נ3[
ד.[

 ע"א. ס"ה דףשבועות,
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 : הוא שהדין קבעו [ נחז"ל4(

 אלה נגד והאלמנה היתום לטובת הטענות כל את להעלות חייב הדיןשבית
 בחיים. הבעל או האבא היה אם בדיוק כמו אותם,שתובעים

 שלא כדי מדרבנן, שאסורה ריבית לקבל ולאלמנה ליתום שמותר קבעו, גםחכמינו5(
 כספם. אתיפסידו

 מרצונו[, שלא נאפילו וישר טוב עשיר, אדם למנות יכולים הדין ביתאפוטרופוס:
 לא הם אם נגס והאלמנה היתום של והרכוש הכסף על אחראישיהיה

 יקבל אם ואפילו רווחים, להם שיניבו עסקים בכסף ויעשהמסכימים[,
 יפסידו. שלא ובתנאי לו, מותר כן גם מדרבנן, שאסורה ריביתעליהם

 עיסקה עושה האפוטרופוס : יתומים על לאפוטרופוס המותרת דרבנן לריביתדוגמא
 יפסיד מפסיד, הוא ואם חלקם, את להם נותן מרוויח הוא אם היתומים, שלבכסף
 כעין קיבלו ובעקיפינ מלא, בכסף הקרן את ומקבלים מפסידים, אינם והיתומיםלבדו

 ליתומים. התירו חכמים אבל מדרבנן, שאסורה מהאפוטרופוס,ריבית נוו 1ו

 דין: עוד קבעו 1 נחויל6(
 בהקדש, כמו אותם, שתובע אדם כל נגד העליונה על ידם תמיד ואלמנהשיתום
 ההקדש. על אפילו העליונה על ידם אחדובמקרה
 הקדש, נקרא המקדש, לבית הקדיש שאדם וכדומה, רכוש בהמות, כסף, כלהקדש:

 עליו. הממונה הוא המקדש בית שלוהגיזבר

 לא כתשלום, הכסף נתינת ע"י רק דברים לקנות אפשר ואלמנהמיתום כלל:7(
 עצמו. החפץ בלקיחתמספיק
 בכסף. תשלום ע"י רק אפשר מהקדש חפץ לקנות שבהקדשכמו

 בחוקותי[ מפרשת מקוטע נציטוט לו" וקם הכסף "ונתן : בפסוק הוא זה לדיןהמקור
 הקונה. של נעשה הרכוש או החפץ אז כתשלום, הכסף את כשנותןרק

 : ומכירה בקנייה כללייםמושגים8(
 הקונה =הלוקח
 הסחורה =הפירוש
 תופסת לא שהעיסקה תיקנו חז"ל הסחורה, את לקחת בלי = הכסף בנתינתקנייה

 תופס[. כן שמהתורהנלמרות
 תופסת. העיסקה לשלם, בלי = הסחורה במשיכתקניה
 לשלם והתחייבות מראש, לשלם בלי כולה, וקבלתה סחורה קניית = בהקפהקניה

 מאחר. יותר בזמןהכסף
 כספי. את קבלתי כבר כיעליה, אחראי לא המוכר אני לכן במחסן, נשרפה שלך הסחורה = בעלייה חיטיונשרפו
 והתחרט, לעיסקה, והבטחתו דיבורו שנתן או כסף ששילם שפרע":אדם "מידין

 המבול", מדור שפרע "מי של דין עליו יש אך כספו, את לקבלזכותו
 הפלגה, ודור המבול דור את שהעניש )שפרע, הקב"ה,דהיינו,
 לעיסקה. והסכמתו מדיבורו בו שחוזר מי כל יעניש הוא נוח(בפרשת

נ6[
ן

 ע"ב. ג"ח דףגיטין,
 מלווה  הלכות משפטים, ספר תורה, משנה הרמב"מ, ע"א. ע' דף מציעא,בבא
 ונותן  נושא תהיה לוי אומר  ביצרו  יתומים "ננסי  י"די הלכה ג', פרעולווה,
 אבק שזה לבדו, אתה הפסד יש ואם הרווח, מן חלקן להם תן רווח יש אםבהן,
~cs  גזרו. לא יתומים ובנכסי מדבריהם, אלא אסורה אינה ריבית אבק וגל הואריבית
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 להקדש. כבוד פחיתות שזו משום ההקדש, עלשפרע" "מי דין יהיה שלא כדי קיימת, והעיסקה להתחרט, הרשו לאוזזי,לבהקדש:

 ואלמנה יתום עםסחורה עיסקות דיני9(

 = אדם כלסתם ואימנהיתימ )=סחירה(פיריתא.
הלוקחשמכרו בלישנמכרו
 הפירות אתשלקח הכסף, אתלשלם
 ועדיין)=סחורה( לקונה.ונמסרו

 הכסף. שילםלא
 ואלמנהביתום יתום/אלמנהלטובת לשלם רוצההלוקחהיתום : א'מצב

 שרק חז"לתיקנו להם להחזירחייבים הכסףאתוהאלמנה הפירותנתייקרו
 מתבצעת,העיסקה)=סחורה( אתורוציםבינתיים הכסףבתשלום הפירותאתמתחרטים,)=סחורה(

 לבטלה. ניתןאחרתהסחורה
בחזרה

 כוח יהיה שלאכדי לשלם חייבהקונה רוצההלוקחהיתום : ב'מצב
 של )הכוחהדיוט את ולאלמנהליתום ולהחזירלהתחרט,והאלמנה הפירותהוזלו

הקונה[ כורחו. בעלהכסף הסחורה.את בעיסקה,רוצים)=סחורה(
 מכוח חזקיותר אתולקבלבינתיים

-
 והאלמנה.היתוםהכסף.

 = ואלמנהיתום אדם כלסתם )=סחורה(פירותב
הלוקח ליתוםהמוכר בלישנמכרו
 הפירות אתלקחוולאלמנה הכסף, אתלשלם
 ועדיין)=סחורה( לקונה.ונמסרו

 הכסף. את שילמולא
 ן יהיה שלאכדי מתקיימתהעיסקה רוצים ואלמנהיתום רוצההמוכר א':מצב

 של הדיוטכוח והאלמנהוהיתום הכסף. אתלשלםלהתחרט, הפירותנתייקרו
 ןהקונהמשלמים. אתולקבל)=סחורה(
 ) מכוח חזקיותר בחורה.הכסףבינתיים.

 והאלמנה.היתום
- : בימצב  היתוםלטובת יתום הדיךמעיקר = ואלמנהיתום אדם כלסתם 
 -והאלמנה יכוליםואלמנה את לקחוהלוקח ליתוםהמוכר הפירותהוזלו

 להתחרטן יוכלושלא חרול אךלהתחרט, לא ועדייןהפירות,ולאלמנה,)=הסחורה(
 1 נאפשר שאםמשום שלאקבעו ורוצים הכסף,שילמו לקבלורוצהבינתיים.

 ן אף להתחרט,להם להםמאפשרים הסחורה. אתלהחזיר הכסףאת
 ( יסכים לאאחדלהתחרט.בחזרה.

 ן בהקפה להםלמכור העיסקהלכן
 , מראש לשלם)=בלי והםמתבצעת

 הכסף(.את הכסף. אתמשלמים-
 והאלמנההיתום אדם כלסתם עבור הכסףשולםנ
ן הכסף אתשילמו ליתוםהמוכרהפירות-*

 את לקחו לאועדייןולאלמנה. אך)=סחורה(
ן )=סחורה(.הפירות לקחו לאעדיין
 הפירות.את
 דומייך ואלמנהיתום מבוטלת,העיסקה ואלמנהיתום רוצההמוכר א':מצב
 אחד לכל זהבדין הכסף אתומחזירים את ורוציםמתחרטים אתלקיים הפירותהוזלו

 להקדש(,)פרט ולאלמנה.ליתום בחורה.הכסףהעיסקה,בינתיים.
 שמותרמשום אתולקבל
 ן במקרהלהתחרטהכסף.

 על אולםזה,
 דין ישהמתחרט

 ןשפרע".- ""
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- : בימצב  

 הפירותנתייקרו
)=סחורה(
בינתיים

 עבור הכסףשולק-
הפירות

 אך)=סחורה(
 לקחו לאעדיין
 הפירות.את
 א':מצב
 הפירותהוזלו

)=סחורה(
 .בינתיים

 רוצההמוכר
 .להתחרט

 ואלמנהיתום
 הפירותשמכרו
 אחד.לסתם

 ואלמנהיתום
 בקיוםרוצים

העיסקה.

 רוצים ואלמנהיתום
לקיןק,שתי.שו~ע~קה.

 הלוקח אדם כלסתם
 קיבל ולאשילם

הפירות.

 ומבטל מתחרטהקונה
העיסקה.

 הכסףומחזירים
למוכר.

 והאלמנההיתום
 עליו יקבלשהמוכר

 שפרע". "מידין
 הפירות שאםמשום
 ליתוםנקנו

 ע"יולאלמנה
 בלבד, הכסףתשלום
 הפירות אםאזי

 יאבדו אוישרפו
 אונס- שלבמקרה
 לא הם יטעןהמוכר
 באחריותי, ולאשלי
 היתוםואז

 יפסידווהאלמנה
 וגם הכסף גםלגמרי

הפירות.

 והאלמנהוהיתום
 להחזירחייבים
 לקונה.הכסף

 עליו מקבלהקונה
 שפרע", "מידין
 היתום לטובתוזה

 יסכימושהקונים כדיוהאלמנה,
 כסף להםלשלם
 סחורה עלמראש
 וכך נתנו, לאשעוד
 עסקים לעשותיוכלו
 כולם.עם

המקרה
 עבור שילםהקונה

 לא עדיין אךהסחורה,

 אדםבסתםביתום
 או רגיל מאדםהקונה
 יכול ואלמנה,מיתום

 העיסקהלהתחרט,
 והמוכרמתבטלת,
 כספו, את לומחזיר
 "מי דין עליו ישאולם
 .שפרע"

 אותה.לקח

 אדם, מסתםהקונה
 יכול הדיןמעיקר
 אך להתחרט,ההקדש
 שלא תיקנוחז"ל
 שלא כדי בו,יחזור
 שפרע", "מי דיןיהיה

 שאין משוםבהקדש,
 להקדש. כבודזה

 אדם, מסתםהקונה
 היתום, להתחרטיכול

 מתבטלת,והעיסקה
 את לו מחזירוהמוכר
 היתום על ואיןכספו,
 שפרע". "מידין

 ואדם ההקדש דין אך רגיל, ואדם ההקדש של מדין שונה היתום דין זהבמקרה
 שפרע"[. "מי מדין נחוץ למעשה שווהרגיל

 רגיל. אדם מדין שונים שניהם אך זהים, וההקדש היתום דין המקרים 3לבשאר
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 עי149 41א fo~n את 91בנא1 ענ1  1א4אנפ 8עש1ן קאי1לס שאלה:11(
 ;1 א1תי אתמו6. 1פא1כו נה"קיפ, 1פסמ1ופ פספ1יפ,את

 ak ;פא ;זנת מנא 11א;אנפ, ;1ה1א ak fosn;פמיר
 כל19נא, ;9מ1ל 41א;אנ" ;1ת1א נאספו ;א א19צפספ1יפ.

pk19את 1ל nvlnon 1אנתק, 1קמ pk~ חת 'ק~14 1ל19, ;א 
 k9nAr( ;א kine ;6צ1ן 1ע1; ;א פא1כו 1אל קמ5י0,כמסע
 0'ת1ע f~ne ת"99, א1 שתשל* ואקלס 0ספ1ו0,צן

 ;8"לי? יססי9 נ0א1סל 0סס*, ;נ1 תמלו ;1 יש1191פא;אנ0
 ובכל מקרה בכל והאלמנה היתום לטובת הלכה פסקו לא חו"ל א': סיבהתשובה:

 או כסף יקבלו והאלמנה היתום זה, שבמקרה משוםמצב,
 אדם של רכוש לוקחים לא וחז"ל להם, מגיע שלא בחינםסחורה
 אחר. לאדם סתם אותו ונותנים הדין לפי לוששייך

 : והאלמנה היתום של הדין את העמידו חז"להכלל:
 דרבנן." אדינא זמנין דאורייתא, אדינא"ומנין

 שמדרבנן. הדין על ולפעמים שמהתורה, הדין על לפעמיםתרגופ:

 הדין לפי ששייך רכוש ואלמנה ליתום לתת הסכימו לא חז"ל ב':סיבה

 שבקייהו." בתר ליגלג דידהו לאו דאכלי"יתמי
) 

 אחרים[, של סחורה או ]מריבית שלהם שאינו מה שאכלו יתומיםתרגום:
 שנפטר. אביהן אחרי הקברות[ ]לבית ילכושהם

 שייך הדין שלפי מה לקחת ליתומים יאפשרו חז"ל האםכלומר,
 ן לכך. חמור באופן מה' להענש להם יגרמו ובכךלאחר,

 ן אם וגם שיעשו. כלשהי עיסקה בכל ואלמנה, יתום על שפרע" "מי דין אין כלל:12(
 עיסקה. בשום שפרע" "מי דין עליו אין רכושם, על הממונההאפוטרופוס

 ן אחר אדם אותו ששלח עיסקה, לעשות שליח - אדם על שפרע" "מי דין אין13(
 ן שפרע". "מי דין אין המשלח על וגם לבצעה.)=המשלח(

 וא4אנפ? ית1א י9ת 94צי אותו 1אולפ א99 פ*ן5ס14(
 ן מותר סבל, מעט גם בו שיש והאלמנה, היתום לתועלת דבר כשעושיםתשובה:

 צער. למעט להםלגרום

 ן יפה. ויתחנך שילמד כדיטובה, י מטרה זו אם קצת, היתום את לצער לרב מותר יתום, תלמיד שמלמד הרבלדוגמא:
 ן אותו לצער לו מותר ליתום, )=מקצורן אומנות מלמד מקצוע איש אם דוגמא:עוד

 ן ויצליח המקצוע, את שירכוש כדי לתועלתו, היא המטרה אםקצת,
 ן שלו.בחיים

 אפילו , האדם בני כל משאר יותר ואלמנה, היתום על להקל מצווה זאתבכל
 לטובתם. אותם לצערכשצריך

 ונ9[
 ן. ע"א. ע' דף מציעא,בבא
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 אליו ואלמנה היתום ותפילת צעקת את שומע תמיד ה'15(

 שנאמרו מצעקתם, שנענין ואלמנה[ ]ליתום להם כרותה"ברית
 החינוד( )ספר משפטים(. )פושת צעקתו" אשמע"שמוצ

 ןצ13ת 4א 46 פלו פא119פ יתש 41 וין ןנ ש  סימוא אגו ע169(
 י ת 1ית
 וחייו ענייניו עסקיו, כל את ולנהל לטפל יכול שהוא מפותח, לגיל מגיע כשהיתוםתשונה:

 להקרא מפסיק הוא אזי אחר, אדם של עזרה צריך לא והוא גדול, אדםכמו
 יתום כל מסוים, גיל ]אין כליתום. אליו להתייחס מצווה שום לנו ואיןיתום,
לגופו[

 המצווה והפופזנתןד.
 זמן. ובכל מקום בכל ואלמנה יתום לענות לא במצוות חייבים1(

 נשים. וגם גברים גם בהחייבים2(

 : הבאים מהדברים אחד ועשה זו, מצווה עלהעובר3(

 אלמנה. או יתום הרגיזהכעיסן*
 אלמנה. או יתום ציערהקניטן*
 כלשהי. בעבודה קשה אותם שיעבד בהםרדה*
 שלהם. רכוש הרס או קלקל ממונםאיבד*
 אלמנה. או ליתום מכות הרביץ אותםהיכה*
 כל על ]בנוסף תעשה. לא מצוות על עבר אלמנה או ליתום עשה שאדם כזה מעשהכל

 האחרים[ והחובותהאיסורים

 דין. בבית מלקות עליו חייבים לא : ואלמנה יתום תענה לא מצוות על לעוברהעונש4(
מטרתו. ומהי אלמנה, או יתום של עינוי זה מה בדיוק להגדיר אפשר שאי משוםהסיבה
 והאלמנה היתום את עינה שהוא ולטעון, לשקר יכול )=הרשש המענההאדם

 אותם. לענות להם מגיע הדין שלפי אולטובתם,
 עליו. השמיים מן יהיה ואלמנה, יתום המענה עלהעונש
 צערן". ותובע לבבות בוחן יתברך ש"ה' משוםהסיתה

 זה. אדם יעניש והוא ואלמנה, יתום המענה מתכוון ולמה בליבו מה יודעה'

 1ש4אנפ? יקא פאצ4פ צ4 194א  6צ11י  פצ131אפז

 יתומים" ובניכם אלמנות נשיכם והיו בחרב" אתכם "והרגרני : בתורה כתובתשובה:
 משפטים()פרשת

 שעשה. לעינוי זהה יהיה ואלמנה יתום למענה מה' העונש מידה: כנגדמידה

 ואלמנות, יתומים להיות יהפכו ובניו, אשתו ואז השמים, מן במיתה ח"ו ימותהמענה
 עליהם. שירחם מי ימצא ולא עינה, שהוא והאלמנה היתוםכמו

 סוטה(. )משנה לו" מודדין בה מודד שאדם"שבמידה
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 א4אנפ? אpla~ 1 6אצנפ nEtk תעEJJY  49*ונס

 אישה עם יתחתן ובעלה השמיים, מן מיתה ח"ו תמות היא עונש אותותשובה:
 שלה. היתומים הילדים את תענה החורגת והאמאאחרת,
 מידה". כנגד"מידה

 plAt פאצנפ צ4 פאני לו כEJIY 4 אביא פ'  "19צשאלה:
1א4אנפ?

 האלמנה. של הבעל וכמו היתום, של האבא הוא ה' כי :תשובה
 עליו, שיגן לאביו להתלונן הולך הוא אחר, מישהו ע"י מעונהכשילד

 כך עליה, שיגן לבעלה מתלוננת היא אחר, אדם ע"י מעונהוכשאישה
 עליהם. מגן וה' לה', פונים הם מעונים, ואלמנהכשיתום

 : ואלמנה יתום תענה לא במצוות הרמב"ןדעת5(
 [ נ

 : תעשה לא מצוות 2הם

 יתום. תענה לאא(
 אלמנה. תענה לאב(

 מהם אחד שכל האלמנה, לבין היתום בין מפרידה שהתורה סובר הרמב"ןנהסיבה:
 שונים[. הם האיסורים ולכן אחר, במצבהוא

 לחזרהשאלות

 ברכושם? פגיעה לבין ואלמנה יתום של בגופם פגיעה בין ההבדליםמהם1(

 כל בשאר שאין ואלמנה יתום של מקויים בשטר מיוחד דין ואיזה מקוים"? "שטרמהו2(
אדם?

 ן עיסקה לעשות חכמים לו התירו מקרה ובאיזה ואלמנה, ביתום אפוטרופוס מהוהסבר3(
 מדרבנן? איסור על כשעובראפילו

 ומדרבנן. מדאורייתא ממוכר, סחורה קונה אדם בהם השונות הצורות אתהסברא

 זאת? למדו חז"ל ומאיפה מוכרה, או סחורה קונה הקדשכיצד5(

 מחיר ובינתיים הכסף, את שילם לא עדיין אך אותה, ולקח ומשך סחורה שקנהיתום6(
 לעשות? חז"ל שפסקו הדין ומהו בהתחלה, שהיה כפי הדין מהו )=הוז", ירדהסחורה

 ובינתיים אותה, לקח ולא משך לא עדיין אך הכסף, את ושילם סחורה שקנהיתום7(
 ומדוע? העיסקה, את לבטל ניתן האם התייקרה,הסחורה

 בעיסקה? שפרע מי דין אין מי ועל שפרע, מי דין יש מקרה ובאיזה שפרע", "מי דיןמהו8(

 יתום? של בדין כיתום נחשב היתום מתי עד קבוע, גיל חכמינו קבעו לאמדוע9(
 לו, שמגיע העונש ומה עובר, הוא תעשה ולא עשה מצוות איזה ואלמנה, יתום שמענהאדם10(

ומדוע?

1201,,
 רנ"ו. תעשה לא מצוות להומב"ס, המצוות לספרגזעיי

 ו'. ומבושל,סי' נא הפסח לאכול שלא מצווה החינוך,ספר
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 ולהקל ל4 סףסיב ' לטפן - לו '"הצריף טה ?סי סגד, וסותת - לשי?ם?41ת

 ומהבת חןקה יותר היא הלואה. של סט?1ה ולאת ט?טת4.מעליו
 רמה טרמי ?גי טין דיקי ונורע שנתגלה שמי 6(. טנ, )מנת הצדקה נתינתטטפות
 הדא פושה לאוסם וא ל" שתליז קטי ואסלתו וסקי איז - ססז לשאל?סיי

* לא אולי סיט, ש"ררח סנה הלוטה שי סיד מעט ל4 ןהיה ואם בה.סהפגס  פיתי, ריהיה נשיי ישים פררח' האי ו9ש"יף19י ; לעולם לשילה לבואןצטרף
 לבוא ןצירף טרם פהלואה הסף לסלד ןה, ?ל השלמה תגרתנו הזהירתנו טןוצל
* ז"ל רטירו ?סי". את תלוה פסף "סם פ(: ננ, )סטת שלאטר סיללה*טל  אסר וזה חוסה, שהם משלשה חוו רשות, שכתורה 'ואם' 'אם' ול :פמכילחא

 צןטה:' ודף ח( סו, )זנמס פתורה אחר פטקום טך9חיב אדקר ריקךיחיטסם.

* סאהי19י"."ומסט  סק9ד פמדת ומרגלים מלקדים מרואיו להיגת האל שרצה המצוה:שרש
 ןהיו רטובות פמדות גופם הכשי ומתוף משטסת. מדה שיא לידסרסטים,

* על לעולם וסירקה סטוב שחלות מג( )נמ15ס שאטןנו פמ4 הטובה, לקפלתראויים  לסיטיב שחסץ חפצו ישלם לטובים יתעלה השם ובסיטיב פהפפי, לאסט4ב
 מחסורו .די לעני יספיק הוא פרוף הוא חלוא זה, שרש מצד לאו ואםלעולם.
* טעם וענד לזפותנו. לו שלוחים שנעשינו הוא פרוף מחסדו שהקה אלאוולמנו,  סטאו, מנדל טדם פני ידי ?ל סעני לפרנס הוא פרוף האל שריה /פףבר.אחר
 מזעו; ~DnSVys וגילי, שאשי ספשת יק?לת ! פנים פשני יטיאוב שתסח?די

 ששטלו: אסד, למין סיוטינו חכם השיב - לשפותנו פדי - שאמרנו ןהו9עניז
 שפא סמו וכו', מפרנסן אינו למה עליהם, צוה שהךי ענןים, אוהב אלהיםאם

 6(. ק ה"נ )מא ןרה עבודהפמטכת

4 מרשה 1סט,סר1ח "1. ען, ,ניר זו ויסוה קהןם ?,י !ה ט' ?גע סטיתה:יי.י
 ונתעב ונקאס מרחק שהאדם 5(, סח, )נתונומ שאמרו עייה, נ"ישמסירובי

 ומועף ל4 ?ש אם זרה, ?בגדה כמאוס מאוסן לויית שטייב ?ד ומשקץ,ויאלח
 ?ה. סטףזיק פדכ4ת פכמה ומתפרף ומרחם ונאהב נחמד וכמה זו: ממצוה2דו
 מן רפים ובמקומות 51ס15( 5 )ס, ובבתדא 5( )סי, מפתפות במקומות סילארסלל

התלמוד.

*
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 כסף לעני להלוות עשהמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 הרחיב למען לו שצריך מה כפי היד כהשגת לעני"להלוות
 הפינוי( "פר אנחתו". מעליו ולהקללו
 4צנ'? פפן%55פ  ח552ה אירגה אס, 1(שאלה:

 1( :תשובה

 ואיי פ9%14 5% עצני 9ועפ 04116, ישר ח119ס*ן5ן2(
 נתינת ממצוות ומחוייבת חוקה יותר היא הלואה של המצווה"וזאת
 לשאול פניו וגילה אדם בני בין דוחקו ונודע  שנתגלה שמי 111הצדקה.
 וירא בושה לאותה בא לא שעדיין כמי ואפלתו דוחקו, איןמהן,
 מצט, שירוויח במה הלואה של מצד מעט לו יהיה ואם בה.מהכנס
 ישלם ברווח הא-ל וכשירחמנו לעולם, לשאלה לבוא יצטרך לאאולי
 החינוך()ספר בנותר". ריחייהנשיו

 צדקה. לו לתת מאשר יותר לעני הלואה של הגדולה למצווה סיבות 2 -הסבר

 קשים, יותר הרבה ומצבו הרגשתו מאנשים, צדקה לבקש שמתביישעניא(
 גלויה. בצורה צדקה לבקש מתבייש שאינו ענימאשר

 שנותנים לצדקה כסף ואילו צדקה, או הלואה לבקש בעתידשיצטרך בלי פרנסתו את ולהרוויח לעבוד לו לעזור יכולה לעני שניתןההלואהב(
 אותו. משקם ולא מהר, נגמריםלעני

 למצווה המקור3.
 טרם בהלוואה המך לסעוד זה על השלמה תורתנו הזהירתנו כן"ועל
 נפגשת עמי". את תלווה כסף "אם שנאמרי השאלה, אל לבואיצטרך
 החינוך( )ספרמשפטים[

 העני. ="המך"הסבר:
 הלואה. ע"י בעני לתמוך ="לסעוד"

 pk"E" צאי", %ת ת114פ סס4 **ש"צ  9ת1יפ: סונ91 (~אםשאלה:
 4צנ*, %ן11פ %גי רי9פ %גי pk צ5,א6א

~Pk 
 פייט %4 %נ*

 יצת? א112ת פי% l~'ko ן4,5פ114ת
 נוהשאר חובה, שהם התורה בכל "אם" שלושה יש במכילתא, חז"ל אמרותשובה:

 לקיימם[. חייבים ולא רשות,כולם

נו[
 ע"א. ש"ג דףשבת,
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 ואין לו, להלוות וחייבים חובה, הוא לעני ההלואה של שבפסוק הזהה"אם"
 רשות.הוא

 מהפסוקים. ולימודים דרשותיהם עם והלכות מצוות של ספרנמנילתא
 התנאים(.)מתקופת

 מ91פ? פ1א 5פ d'pkA'E ח485 1%91  1אני'ןשאלה:

 ראה[. נפרשת תעביטנו" "והעבט : מהפסוקתשובה:
 וחובה. ציווי של בלשון הכתוב בכסף, הלוואה תלוונו והלווה :פירושו

 המצווה[ ויסודות נטעת המצווהשורשיב.

 הראשון הטעפ1(

 החסד במידת ומורגלים מלומדים ברואיו להיות הא-ל"שרצה
 במידות גופם הכשר ומתוך משובחת, מירה היא כיוהרחמים*
 הטוב שחלות שאמרנו כמו הטובה, לקבלא ראויים יהיוהטובות
 לטובים יתברך ה' ובהטיב בהופכו, לא הטוב על לצולםוהברכה
 הלא זה, שורש מצד לאו, ואם לעולם, להטיב שחפץ חפצויושלם
 מחסדו שהיה אלא זולתנו, מחסורו די לצני יספיק הוא ברוךהוא
 התינוי( )ספר לזכותנו". לו שלוחים שנעשינו הואברוך

 רע[. שהוא מי על נולא בעצמו טוב שהוא מי עלרק
 את מכשיר אחרים, כלפי וברחמים בחסד טובות, במידות המתנהגהאדם
 מה'. הטוב את לקבלעצמו
 ובכך מה', הטוב את לקבל מוכשר נהייה העניים, עם חסד שעושה אדםלכן,

 האדם. לבני להטיב ה' של רצונומתמלא

 ש"9ו  ,קולע, 1%9רפ ~fJY  1%%41ף 4פ1י9  4101 "' "לו p~lkשאלה:
 פ5וak ?9 פנותן  פוא"'

 יטיב הוא ואז והרחמים, החסד מידות את שנרכוש אותנו, לזכות רצה ה'תשובה:
 העניים. עם להטייל שלו, שליחים אותנו עשה לכןעמנו,
 ששאל נ=מין[, מהכופרים לאחד בתלמוד החכמים אחד נתן וותשובה
 להם שיעזור אותם, אוהב הוא אם לעניים, לעזור ציווה ה' מדועאותו

בעצמו.

 לעני להלוות למצווה נוסף טעפ2(
 חטאו, מגודל אדם בני ע"י העני לפרנס הוא ברוך הא-ל"שרצה
 כגילו, מאשר הבושת בקבלת : פנים בשני במכאוב שיוכחכדי

 החינוד( )ספר מזונו".ובצמצום

 במעשיו שיווכח כדי לכן, שלו. והעוונות החטאים בגלל עני נהיה זה אדםהסבר:
 : צורות בשתי נענש הוא תשובה,ויעשה

רי,
 ע"א. י' דף בחרא,בבא ןע
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 מאשר יותר מאחרים, וצדקה הלואה קבלת של מהבושה סובלהעניא.
 מכך. שמחהוא

 ולהתפרנס. לאכול מאוד מעט רק לו שיש מכך סובלהעניב.
 ומעשיו. עצמו את מתקן העני הללו הסבל סוגי שניע"י

 המצווהדיניג.

 ללמוד צריך ולכן אחרים, לפני לו לעזור שמצווה עני ויש עוני, של שונות מדרגותיש1(
 המצווה. פרטי כלאת

 : הוא הרי להם, מלווה ואינו לעניים, להלוות ויכול כסף לו שיש לאדםהעונש2(
 עבודה כמאוס מאוסו להיות שקרוב עד ומשוקץ, ונאלח ונתעב"מרורכעגנמאס

זרה"
 זרה. העבודה את סובל אינו שה' כמו כלל, אותו סובל לא שה' כלומר, -

 : הוא לעניים, הלואות ונותן כסף לו שיש לאדם השכר3(

י  הזו[". נבמצווה בה המחזיק ברכות, בכמה ומתברך ומרוחם ונאהב1,נחמד
 מאוד. הרבה אותו ומברך אותו אוהב שה'כלומר,

 לחזרהשאלות

 לה? שזקוק לעני ההלואה גורמתמה1(

 ן הצדקה. ממצוות יותר ההלואה מצוות לגדולת סיבות 2כתוב2(

 מאיתנו? זאת מבקש אלא ישירות, לעניים עוזר לא ה'מדוע3(

 דווקא חובה הוא לעני, ההלוואה שבמצוות ש"אם" מוכיח, תעביטנו", "העבט הפסוקאיךא
 רשות[?וולא

 השני? נהטעם[ השורש לבין זו, מצווה של הראשון ]הטעם[ השורש בין העיקרי ההבדלמה5(

 גבוהה? יותר למדרגה אותו מביאה לעני ההלואה מצוות קיוםכיצד6(

 מעשיו? את לשפר אותו דוחפת לעני ההלואה מצוותכיצד7(

 לעני? נותן ואינו לו שיש מי לעומת לעני, הלואה שנותן מי כלפי ה' של ביחס ההבדלמה8(

31ן

 די בתר גננא
 ",ש ",
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 לפורעו מה לו שאין מעני חוב נתבעשלא*

 המניעה ואת יי ירע, פושה". לו nerin "לא נ"נ כ3, יסמומ שייטילי*'94' י""".ו=יע,"יזיי"ל,,'"" .וייזר1

 י!יך"י. יין'ת יסייי" של" זז וםוילל41
 אי פיי קביעית יהחמלה"יכ"יהיי "חסי מיה לני לקבע nis~c:טשלשי41
 השא. ובעולם סשהשעילםקאך

 שיזיז ךלן? י!ה סטירי 14שה יוק 0: ונ-פעי, 1"ל שסטיי טה סיוטה:שדיגי*
 אמרים קדברים זמן. וסל ל, 'ראה שיא לרונשה' תקח 'לא סיק'לטא: הזום4

 סי: סזןןשטלרים*
 99זיז"

 כבלמוד. כהקישה

:ןאלגהווץי41':%י*-ו'
 מץיין&&&*&%&&*%&%%%%%

 במה לו כשאין שתייב חוב מאדם לתבוע שלא תעשה לאמצוותא.
לשלפ.

 המצווה הגדרת1.

 לפרוע יכול שאינו שנדצ בעת הלווה מן החוב מלתבוע"שנמנענו
 החינוך( )ספר לו". שאין לפיחובו.

 את לשלם עכשיו כסף לו שאין יודעים שאנו מאדם לבקש התורה מן אסורהשבר:
 חייב. שהואהחוב

 למצווה תסקור2.

 החינוך()ספר משפטים[. ]פרשת כנושה". לו תהיה "לא ש"שנאמר

 החוב. את שתובע המלווה תובע, =נושה

 . שמ"ג[ מצווה נראה בריבית להלוות שלא תעשה לא מצוות את גם כוללת זומצווה
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 המצווה[ ויסודות נטעם המצווה שורשיב.

 ראויין נהיה אז בנו קבועות וכשיהיו והחמלה, החסד מידת לנו"לקבוע
 ובצולם הזה בצולם להיטיב שחפץ בנו ה' חפץ ויושלם הטובה,לקבלת
 החינוך( נספרהבא".

  1פמא4פ פיסל אייר את 4צצאנ1  פניי'פ העק נתש אפ 1(שאלהי
]=שממאנפת[?

 1( :תשונה

  המצווהמדיניג.

 יודע הוא כאשר כסף, לו שחייב הלווה, של הבית ליד לעבור נ=למלווהן לנושהאסור1(
 17[ לשלם. במה לושאין

 תובע כמו נושה, כמו נכנושה, כנושה". לו תהיה "לא : מהפסוק זאת למדוחז"ל
 הבית[. ליד עוברשנראה

 ובכוונה, פעמים הרבה כלומר, הזמן, כל ולהפגש להתראות ]=למלווה[ לנושהאסור2(
 לשלם.נ2( במה לו שאין יודע הוא כאשר כסף, לו שחייב הלווהעם

  המצווה ומקושזמןד.

  זמן. ובכל מקום בכל בה חייבים לשלם במה לו שאין מאדם חוב לתבוע לא מצוות1(

 נשים. וגם גברים בה חייבים2(

 את לשלם במה לו שאין מהלווה ותבע והלך זו, תעשה לא מצוות על העובר העונש3(
 מצוות על כעובר "והוא הלאוו, על עבר בכוונה, אותו לצער כדיהחוב,
 לו. שמגיע עונש עליו יביא ה' הוא והמלךמלך",

 לחזרהשאלות

 את שישלם מוצדק לא האם לשלם, במה לו שאין מאדם חוב לתבוע שאסור הטעםמה1(
חובו?

 סתם על מדובר בהמשך  ואח"ם  מעני", חוב נתבע "שלא המצווה של בכותרת כתובמדוע2(
 עכשיו? לשלם במה לו שאיןאדם

 ביתו ליד עובר )=המלווה[ והנושה כאשר חובו, את לשלם במה לו שאין לאדם נגרםמה3(
 קרובות? לעתים אותו פוגשאו

 ע"ב. ע"ה דף מציעא, בבאנ[
 מנילתא.נ2[
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44 ן ,מן4;ץן:: ו:נךקג ןך;גכיך :ןי ין :נ יא שי4 - - - - -- - --*

 ב ,יין'"ןןי" יןשי,:,.ז."4ש51צ.,גי,"
4' ט'סה. קך?ה "קילה אושה ?לשסיב*
* שכטוני ?מ1 הקליית, לאי היא סלאו שזה ט' ?ל חף 1"ל: סהס"םשמג* * על חושש טעי - פפתוב מלרש בסקילה, שהוא משיטי דהןנו רמירה,סורר* 2טוז"ן'י4

* ן9אן. טה מי, קליי ףסש נ"ל זוס.יקט"ז ןני:1:גן' "ס'מץ'ש"י" ..יא 4 יפוי 13 ס'1טא ותל סום' ?ל לאגלו ר'ל4 מלאו זה סי 14דים, Dnlatואולם4
*D-OHלאו דיא: והלכה ך-לא, הוא שבכללות לאו ;' אסי, אן,ושם בלאו כלם * * עליו. ליקין איזשטיללית* * טמר;קום לקרוש ולה שהוחופ לקי מלאו, לזושהטזגיוהי4 2 שו:'יע'.',גשזן-%ג:ה:גהגוןי
* fnwa שש פי קרש שמכתוב סס?ז טזסרית, משיי דיזה,4ס?ללית,4 * יקרש ןחקלו שב?ללית. מלאו ולא סמוית ?ל אי הלוקה ?ל יפרשתסטזסירה*
 : סי::צ4'"זיין"4'י"="יי=-*
 * ש:וגהייוךליךיהייג""'נ':ב.נ1
* לך9ס"ם "?:א 9זה ועוד ו(. גן ,וס מרשע" סכות בן "ם "וןזה - ס'סז'ו'סז'* **..................
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4"
מוש  סרב על תקשה ןעיד שלה. דדה קפץ טיקין ?~T סש?' ??קר שאטר ציהז"ל.*

6 דייילה ,ו, (bP~ בסנו-ו-דין בגמרא אמרו ובקרוש לשרה, ראשונה "כילההיז4  ש"יייה 6(, )ע6, יט%דרין ט?טדא אמרו ולקרוש לשלה, יאשווה "קילהטין(ן
4, ftw  ע"נ(: )סם ?טמרו כמו מלקות, אלא מיתה עושה אין ומירה סורר פן שלראשונה

5 ראשי,ה יאכילה קוה, לרעלית והראו' : לשוע. ,,ה ושל :1,שלשןיזעוךוד.?סב*

"1 "לי_:וגה::':1:22
(ו1ש
vrו%
%)
%י(ו

 חןח

**,"4

 5:נ:בינהיי%יהג1
 שהך%:י:1:היי'ישיןן
 ן:'שךגןגםי4"יזבש""%'וין1' זגזג .' משן" ש ןג'יוג'5%%'
 נ ינט"ץ5עוןך%:יי, 4-י%"%1פ:

.-אי
%
%
*%
%

 חח

 ןד סרטה סאש על שחמר וס%טר' 5ן מדי, יותר וששה פאסילהססרפות%1ח

 לה על סזסרנו 98לית* צד ס?ט:ן לסרסיק דלחן, לגמדי. אותה רשטדש1סליטהי"

 ט??:ז. לי הנראה. זהו המיתה. ענש והוא סזק.פענש*

 שמירת פחשוב פואו וכראשית טסרותו הם תיקף טסחית 2ה צל סטדםדסזסר4
 שיקיף צד שקרית שהי לססיא טשסססיל הראשונים חדשים שלשה והם נפשו,4ן

 סטיךי עלן המזון דיר טליית טי :מיר. לקל מוסר זקת הזמן ייאותו סריי,טי*
 מף9ר שחרו רק עת, פ9ל ?ליו סתורה חיבתו לא זניתו, לו ישר 5 ץי"ים'%4מ
5"6TO?~סיטטים. לכל לו להועיל לחד 
שקך044
שקך044

e%%%%%**%&%%&%~
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 ש ש4 ש" ש4 4646 46 ש4 41 46 י4 41 46 ש14

*
.

,ל 4ש

* סיב ומורה סורר ?ן שסין 6(, tbu )סנפירן ז"ל שאמרו מה כגון : סט?המדרגי  9דרף סי ןטינו סי הדקיי ריאכל ג(, ש ..3הה ו9חותין ריקנין שפלם טסבורהדביו 2 לרשות חוץ אותן וואסל ידגל, ו22ן 9ליר ד2ע?ה אייוי סשי שיגנב?ד
 ע"6(. )מס שותין שסגר9דסים 9דרף מזוג ואינו סווג היין ך2שהה אוכלים.שסייסים

 וישתה נ(, ו, ממרים )ימג"ס טסת כלגמא זה מפשר דייר חמשים משקל שיאכלךהוא,
 ז4 אכילה 5סל ,*אם סס(, )תסדר? שאמרו ומה. טסת. פכח זה ממן לצחצי

 שאינו - /רך?גד פתוגנית וטסיו ?איילה' שטמיר טיים או טסור ס9שיףסקיררת
 טסילה עובר..פאותה שסינו סי - מקלנו" שמע "אינפו ג(: כ6, )יימס שמאטרס2ב;
 סס(, שאירו.4גסדהן ותה תווה. דיי על אף 9ה שעוצי דה 2?א קילם* עלטלא

 .- יין .?עה ךלn~ee 4 פל שתה בהמה, 9שי אכל ולא מאכל 3י אכישטם

 שום 8מר 7משף היסע שאין לפי לסקלה: שפתבנו השרש מן וסטצם,.סטיר.
 . . מכריזין וכיצד בו, מתרין ךכיצד אותו, דנין עיצר ר?29ן יטלו. 9מוד9ר.י9ל.9ף

 10אך
 ישסאב טלא ומירה סורר ייז נקשה שאין )סס(, שטמרו ויה 6(. hD,, )ס9?ליר
 ס"ה ואם ואמו". סביו בי "ףסקשף יט(: %, )יגהס שפאסר פכף, שגיה%'רו?יםרטטם
 ומורה, סורר פן נעשה אינו - חךש או סומא או טים אי D3$ טסםטסך

 ךלא - 'ואמרו' ח*רין, ולא - אתו' 'רהוציאו גדסיזי ךלא - בי' 'ךס9שףשיטסר:

 9ל שיגי מרשין. ולח - 9קלנו' שמע 'איזנו סומין, ולא - וה' 'יגנוטלסיןי
* שעילם לי סס( )סגידתן ט*9?א שעליי סף9סים מז סיו 3ו' ס?ךייים שלה?מגים  קירו. על :שב ונם אותו שראה שהעיד, מי מהם ר2ש ומורה. סורר דין נעשהלא
 yln'w, "רן9רו יח(: כ6, )ינכס שלטטי אותי' סהיד חלחלה פי )סס(, שאמרוושה

% יטנהדרין. שייני 99ךק - ירשש המר סלקיה. !ה - 'הירו' 1"ל:ופךשו  של דין וביית t~gp נ9שי~.אלא דיני דנין שאין פלבד, ושראל פאךץרניססת
 ל4 א9ל פןכרים, טלא ניסב ?ה יין רטיז סיחות. לכל ושלשה?קורים

.

% "בן שנאמר: וזהו האנשים. פמו ושתיה מאכילה לסייף דר9ן שאיןפ?קבוח,  טשטום ואפלו ןט9דייגינוס. טמטףמ ךלא 3(, קג סת.)סגסיחן ולא - ומורה"סירר
 - סורר" בן לאיש ?היה "3י שפאור: סודר, 3ן נעיה איר - ןכר ך97?אשנקרע
ש נ.. ק"ג 11'1 ףן:ה לישת ון ש,ף:ה?ר  וסרי נסקל. - שלתבנו הדברים 9ל פי על ומורה סורר פן ונקשה לה עלךעיגר

 לו גרם שאביו פי ?ל שאף ; ליורשיהם שממונם דין פית הרוגי פכלהוא
.4ן"%1* 999יר. 9ל יורש היא ףייסקילה*

שיק~מ%
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  וריאה זלילה של בצורה ולשתות לאכול שלא תעשה לאמצוותא.
 הנערות.בגיל
 המצווההגדרת1.

 בבן הנזכרים בתנאים הנצרות בימי ובשתייה באכילה להרבות"שלא
 נ1ו חז"ל". לנו שפרסמו מה עם שנזעקה[ ובפסוקים בכתוב ומורעסורר

 החינוך()ספר

 תעשה לא למצוות פרטיה בכל זהה ומורה סורר בן של תעשה לא מצוותהסבר:
 וסובא. זולל כשהוא רק חייב ומורה סורר בן כלומר, וסובא. זוללשל

 וסובא זולל של תעשה לא למצוות המקור2.

 קדושים נפגשת הדם" על תאכלו "לא 2 מדכתיב : זה על לנו"רהאזהרה
 ? מניין ומורה סורר לבן אזהרה 2 בסנהדרין בפירוש אמרו שכן[

 אכילה תאכלו לא כלומר, הדם", על תאכלו "לא לומרתלמוד
 על שחייב וסובא. זולל אכילת והיא דם, לשפוך מביאהשהיא
 החינוך( )ספר מיתה". רעה אכילהאותה

 עליו לעבור לא מוזהרים שאנו בתורה, לאו, תעשה, לא =מצוות בתורהאזהרה
 עליו העונש כתוב שלא למרות עונש, עליו וחייביםמהתורה,
 שלו. בפסוקבמפורש

 94י1 פלא", צ4 תאל14 "4א 49ח1  9איס1י  epn 119~ אם 1(שאלה:
 rk~lol ל441 לרץ כאלון k~eפ4א1

 1( :תשובה

 תאכלו ב"לא שבכללות, לאו והרמב"ן: הרמב"םמחלוקת3.
 הדס".על

 האסורים רבים דברים הכולל מהתורה, תעשה לא מצוות הוא שבכללות:לאו
 שאין למרות שבפסוק[, מילים נאותם אחד ובשם אחד בלאווכולם
 בו. שכלול מה בכל זהה לאסורם והטעם הענייניםכל

 שבכללות. לאו על מלקותאין

 עליו. לוקים שלא שבכללות לאו  הוא הדם", על תאכלו "לאלדוגמאן

נו[
 ומורה. סורר בן פרק סנהדרין,במסכת

נ2[
 עליו, והרמב"1 קצ"ה, תעשה לא ומצוות התשיעי, עיקר המצוות ספרהרמב"ס,

שם.
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ההמפ"ם
 מיתת או כרת עליו מחייבת שהתורה מה כל הכלל:א(

 נתוץ תעשה. לא מצוות היא דין,בית
 מילה, ומצוות פסח קרבןממצוות
 הן אבל כרת, עליהן מחייבתשהתורה
 עשה[.מצוות

 את רק כולל דהיינו, האזהרה, הוא שבכללות:הלאו
 ואינו תעשה, לא מצוות שלהאיסור
 זה. ללאו העונש מה בהכרחאומר

 הדם" על תאכלו "לאלדוגמא:
 שבכללות, לאוהוא

 זולל של תעשה לא מצוות את גםהכולל
 .וסובא

 תצא כי בפרשת במפורש כתוב וסובא, לזוללהעונש:

 סקילה. ="ורגמוהו"

 גזירה ע"י בלאו מלקות חיוב לומדים לאעיקרון:
שווה.

 נ=זולל ומורה סורר בן של תעשה לא מצוותמסקנה:
 על תאכלו "לא בפסוק: כלולהוסובא[
 בבן שמפורש ובהיות שבכללות. בלאוהדם"
 לכן בסקילה, מיתה שחייב וסובאזולל

 נ=מלאוו[. מאזהרה נובע שאיסורומוכרח

 סורר בן אצל אחד אכילה איסור רק קיים : מסקנהג(
 מ"לא שנלמד מיתה, עליו שחייבומורה
 הדם". עלתאכלו

 אחד, פעם אפילו וסבא שזלל ומורה סוררבןב(
 23 של בבי"ד אותו ודנים עדים 2 ב- בומתרים
 מיתה נתחייב ואם קטנה[, נ=סנהדריןדיינים
 אותו.סוקלים

הרמב"ן
 תעשה, לא מצוות לאו, = אותרה שום אין : הכללא(

 מיתה, או מלקות עונש, עליושחייבים
 דבכללות. מלאו אותושלומדים

 מונ:רח מיתה, או מלקות בתורה, שיש עונשכל
 בתורה. עבורו ומיוחד מפורש לאו לושיהיה

 תעשה, לא מצוות כללי, לאו בתורה קיים שבכללות:הלאו
 : מהפסוקהנלמד

 עונש שום ואין הדם", על תאכלו"לא
 .עליו

 מגזירה לומדים ומורה, סורר בן על מלקותעונש
 ה(שווה.

 שם המוציא שחייב מלקות מעונש למד אבהורבי
 אותו" "ויסרו כתוב מאורסה[ נערה נעירע

 מלקות. חייב כלומר, תצא[, כינפרשת
 סורר בבן כתוב ]=השוואה[ שווה גזירה עשוחז"ל

 :ומורה

 תצא[, כי נפרשת"ויסרו"
 מלקות חייב רע שם שבמוציא כמולכן,

 הלאו, על]="ויסרו"[
 ]="ויסרו"[, מלקות חייב ומורה סורר בבןכך

 שווה[. ]=גזירה זהה לשון שזומשום

 מגזירה ומורה סורר בבן מלקות עונשללימוד
שווה.
 : מלקות שמתחייב דין בבית המורשע לגביכתוב
 וחז"ל תצא[ כי ]פרשת הרשע" הכות בנ אם"והיה
 : בו שכתוב ומורה, סורר לבן שווה גזירהעשו
"בן".
 סורר בן שגם לומדים אנו הזהה מהמלהלכן

 מלקות. חייבומורה

 :דוגמא

 שווה. מגזירה גם בלאו מלקות חיוב לומדיםעיקרון:

 לומדים ומורה סורר בן של תעשה לאמצוות
 בגזירה נלמד ועונשו הדם", על תאכלומ"לא
 מלקות עליו וחייב רע, שם ממוציאשווה

 מתחייב השניה באכילה ורק הראשונה,באכילה
 סקילה.מיתה

 בחשבון נפרדים אכילה איסורי שני קיימים:
 ומורה, סורר בבן מצוות[ ]תרי"גהמצוות
 הדם", על תאכלו מ"לאהנלמדים

 הראשון שונה, עונש חייב איסור כלועל
 סקילה. השנימלקות,

 בו מתרים הראשונה בפעם וזלל שסבא ומורה סורר בןב(
 ואם דיינים, 3 של בבי"ד אותו ודנים עדים, 2בפני

 אותו. מלקים עונשנתחייב
 ב- בו מתרים השניה בפעם וזלל שסבא ומורה סוררבן
 ]סנהדרין דיינים 23 של בבי"ד אותו ודנים עדים2

 אותו. סוקלים מיתה נתחייב ואםקטנה[

מסקנה

נ3[ףף"
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 הדם" על תאכל. "לא שבכללות לאומדיני4.
 נא

 : איסורים הרבה כלולים הדסי, על תאכלו נלא של שבכללותבלאו

 תמות, שהיא לפני אותה ששחטו מבהמה לאכול אסור 1 החי מן אבראיסורא.
 הדם". על תאכלו "לאשנאמר:

 המכיל נ=כלי במיזרק נמצא הדם כשעדיין כלומר, המגבח, על דמו אתשזרקו לפני קרבן של מבשר לאכול אסור דמו: זריקת לפני קרבן בשר אכילתאיסורב.
 הדם[.את

 סעודת לתת אסור הדין: בבית הנהרג על למתאבלים הבראה סעודת לתתאסורג.
 בן על לאבלים מהקבורה[ כשחודרים האבלים של הראשונה נ=הסעודההבראה
 מיתה. עליה שחייבים עבירה על הדין בבית שנהרג שלהם,משפחה

 שעבר למוות, אדם שמוציאים יום, באותו לצום וחייבים לאכול, דין לביתאסורד.
 הדין. בבית ונשפט מיתה, עליה שחייביםעבירה

 שחרית יתפלל ]אלא שחרית, תפילת שמתפלל לפני לאכול אדם לשוםאסורה.
 הדם". על תאכלו "לא : שנאמר יאכל[ואח"כ

 המצווה[ של והיסודות נהסעם המצווהשורשיב.

 לעבירות גורמת מוגזמת ושתיה אכילה1.

 והשתיה, האכילכן ריבוי בסיבת יעשו אדם בני חטאות שרוב"לפי
 "שמנת וכן. האוינטי נפרשת ויבעט" ישורון "וישמן שכתושכמו
 החינוד( )ספר האזינו[. נפרשת עשהו" אלוק ויטוש כשית,עבית

 : אמרוחו"ל הצוללן

 בה'?[ למרוד לאדם גורם ]=מה בי?" שתבעט לך גרם"מי
 לאכול[. לך שנתתי והרבה טעים נ=מזון שהאכלתיך""כרשינין

 בישא". זני כריסא מלי אמרו:"וחז"ל
 רעים". חטאים לעשות אדם בן יבוא הכרס, מילוי אחרכלומר,

 החינוד()ספר

  1צפירותז ש,ל"עק "",ש6"'ק ,"שגע "אסג" ע*29.

 במושכל והתבחנות החומר, עיסת הם שהמזונות לפי הוא,"והענין
 הפנים והחומר והנפש הנפש. צימת הוא היקרות. ובמצוותיו ה'וביראת
 תחלש החומר עיסת בהתגבר כן וצל הספר, בראש שכתבתי כמוגמורים,
 החינוד( )ספר הנפש". עיסתקצת

 ע"א. ש"ג דףסנהדרין,נ4[
ן5[
 ע"א. דףל'זב ברכות,-
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האדם :הסבר

 הפוכים הלקים משניבנוי

ן
 הנפש עיסת =נפש ההומר עיסת =מגוף

 ושתיה באכילה שמרבהאדם

 עבירות עושההאדם
ן
ז  אובדתוהנפש

 ע391*
 ;מ5"

 ספ%אי?  מצפון עג ענס8 *ג
 באבילה מהרבות לטובתנו השלמה תורתנו תמנענו כן"ועל

 שיהליאה עד הרבה הנפש על החומר יתגבר פן מדי, יותרושתייה
 על הוזהרנו תכלית, עד העניין להרחיק ולכן לגמרי, אותהויאבד
 התינוי( )ספר המיתה". עונש והוא חזק, בעונשזה
 חמור עונש ונתינת וסובא, זולל כדרך ולשתות לאכול שלא זו מצווה בקיוםהסבר:

 את ומחלישים הנפש את מחזקים אנו וסובא, שזולל למי מוות,מאוד,
 הגוף. לקיום שחייבים מה רק לאכול צריך לכן,החומר.

 פפחל%ת פין 1א1י1ו ניניו פן נון 1%19וננ1  1זונ1נ*11,ן41,19(
rJp

 ? א %י

 בואו ובראשית בחרותו חום תוקף בתחילת זה על האדם"והוזהר
 להביא משהההיל הראשונים חודשים 3 והם נפשו, שמירתבחיוב
 ימיו, לכל מוסר יקח הזמן ומאותו הגיד, כל שיקיף עד שערותשתי
 לא זולתו, לו אפשר אי באדם, תמירי עניין המזון דברי מהיותכי

 לו להועיל אהד בזמן מוסר שיחרו רק עת, בכל צליו התורהחייבתו
 החינוד( )ספר הזמנים".לכל

 עליו: ונידון ומורה, יורר בן נעשה שבההתקופה

 הבגרות, גיל של הראשונים חודשים 3 ב- וסבא זלל אם רק אותו דנים ומורה סוררבן
 שבה הומן היא זו תקופה 13. בגיל מצווה בר כשנעשה הראשונים חודשים 3דהיינו,
 ויסבא, יזלול שלא אותו ולהדריך אותו, לחנך ואפשר במצוות, להתחייב מתחילהוא
 הוא שלו, הנפש על לשמור וילמד יתחנך, הוא ואם לכך, התאווה לו מתחילה אןכי
 בעתיד. יכשללא
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 ואם גופו, צורכי לפי ובשתייה, באכילה והתחנך גדול האדם כבר מבוגר, יותרבגיל
 של דין אין ולכן הרגליו, את שישנה כך, על מוסר לו לתת רק אפשר וסובא זוללהוא
 חודשים. 3 ו- שנים 13 מ- למעלה של מגיל וסובא,זולל

 המצווהמדיניג.
 גנב אם אבל הוריו, משל מזון או כסף כשיגנוב רק חייב ומורה סוררבן1(

 ומורה. סורר בן נחשב לא אחר,ממישהו
 בזול. ויין בשר קנה אם רק חייב ומורה סוררבן2(

 הוריו של לרשות מחוץ היין את ושתה הבשר את כשאכל רק חייב ומורה סוררבן3(
 ]=מקולקלים[. ופחותים ריקים שכולם אנשים של חבורה עם לבית[,]מחוץ

 שהגנבים כמו מבושל[ לא וחלקו מבושל, נקצת חי חצי בשר אכל אם רק חייבהוא4(
 מהיין חלק ועדיין כולו, לא אך בחלקו, מים עם נ=מעורב[ מזוג יין וישתהאוכלים.

 שותים. נ=השתיינים[ שהגרגרנים כדרך מהענבים, אותו ששסחטוכפי
 ומורה. סורר כבן נידון אינו מזוג לא ויין מבושל בשר אכל אםאולם

 1=בבת אחת בלוגמא בשר[ ק"ג % ]כ- דינר 50 במשקל בשר אכל אם רק חייבהוא5(
 אחת. בבת גרם[ 150 כ- ]= לוג % יין ושתהאחת[,

 באכילה. האסור בשר של כזו בכמות יין ושתה בשר אכל אם חייב אינוהוא6(

 מדרבנן. בתענית או צום של ביום כך ושתה אכל אם חייב אינוהוא7(

 שהסברנו שחוטה טהורה בהמה מבשר ]חוץ אחר, אוכל כל אכל אם חייב אינוהוא8(
 לעיל[. שהסברנו כפי מהיין ]חוץ אחר, משקה כל שתה אולעיל[,

 : אלו דינים  ללימודהמקוו

 עובר שאינו מי תצא[ כי נפרשת בקולנו" שומע "איננו :"שנאמר
 תורה". דברי על אף בה שעובר זה יצא קולם, על אכילהבאותה

 החינוך()ספר

 על כשעובר עושה הוא וסובא זולל שהוא מה כשכל רק חייב ומורה סורר בן :בסבר
 תורה, דברי על עבר אם אבל ברשותם, ושלא ומשלהם, שלו, ההוריםדברי
 נחייב וסובא. זולל כבן חייב אינו הוא הוריו, לו שאמרו למה קשוריםשלא
 שחטא[. אדם כלכמו

 ושרק עליו, מכריזים ואיך בו, מתרים ואיך ומורה, סורר בן דניםאיך9(
 אחד ואם ומורה, סורר כבן לעשותו רוצים ביחד ואמו אביואם

 נלא חרש או נעיוור[, סומא או אילם, או יד[, ]בלי גידם היהמהוריו
 ומורה. סורר בן נעשה לא הוא אחרים, דינים ועודשומש,

 שומע איננו זה בננו ואמרו אותו והוציאו ואמו אביו או "ותפשו : כתובהמקור:
בקולנו".
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 בבית ונידון ומורה, סורר בן שנעשה אדם היה לא מעולס אמרו חז"ללכן
 אחד בבן אותם למצוא קשה הללו והתנאים הדינים שכל משוםהדין,

ובהוריו.
 אותו שדנו ומורה, סורר בן שראה והעיד עליהם, שחולק בתלמוד חכםויש

 קיברו. ליד ישב והואלמיתה,

 המצווה ומלרוכוזמןד.
 משום בחו"ל[, ]ולא ישראל בארץ רק נוהגני ומורה סורר בן של תעשה לאמצוות1(

 סנהדרין דיינים, 23 של דין בית ויש נפשות, דיני לדון אפשר ישראל בארץשרק
קטנה.

 אכילה אחרי נמשכת לא שבת משום בבנות, לא אבל בבנים, רק נוהגת זומצווה2(
 הבנים. כמו גסהושתיה

 בת. ולא בן ומורה", סורר "בןהמקור:
 נקבה[, ולא זכר לא ]שאינו טומטום ולאבן
 נקבה[. וגם זכר גם ]שהינו אנדרוגינוסולא
 יהיה "כי : שכתוב משום זכר, שהוא ומצאו אותו שנתחו טומטום ולאבן

 שנולד ולא זכר, שהוא מהתחלה בן נולד כשלאדם ומורה", סורר בןלאיש
 זכר. נעשה ואח"כטומטום,

 המקדש שבית בזמן ורק סקילה, חייב וסובא זולל שהוא ומורה סורר בן העונש:3(
 ישראל. בארץ דיינים 23 של דין בית וישקיים,

 הולך רכושם שכל דין, בית כהרוג דינו, אותו, וסקלו אותו שדנו ומורה סוררבן4(
 ומורה, סורר בן להעשות לו שגרמו למרות הוריו, הם שלו והיורשים שלו,ליורשים
 ולמות. להסקל לווגרמו

 : לחזרהשאלות

 וסובא? זולל לבין בינו הקשר ומה ומורה, סורר בן זהמה1(
 למשל? ממנו, לומדים איסורים ואיזה שכזה, ללאו אחת דוגמא ותן שבכללות"? "לאומהו2(
 שבכללות! מלאו וסובא זולל של העונש את למד לא הרמב"םמדוע3(
 המפורש מהפסוק ולא שווה, מגזירה הראשונה הפעם של העונש את למד הרמב"ןמדוע4(

 ומורה? סוררבבן
 בו? חולקים והרמב"ן שהרמב"ם ומורה, סורר בבן המרכזי הדיןמהו5(
 כמו אחת עונש דרגת ולא וסובא, בזולל עונשים של דרגות שתי קבע הרמב"ןמדוע6(

הרמב"ם?
 וסובא. לזולל בנוסף הדם", על תאכלו "לא שבכללות, מהלאו שלומדים דינים 3 לפחותתן7(
 "עיסת את לחזק יכולים אנו ואיך הנפש"? "עיסת לבין החומר" "עיסת בין ההבדלמה8(

 יותר?הנפש"
 ואיך הבגרות, גיל של הראשונים החודשים 3 ב- רק אותו לדון אפשר ומורה סורר בןמדוע9(

 וסובאו לזולל שיהפך ממנו למנועניתן
 זולל בדין אותו לדון שאפשר כדי ומורה סורר בבן להיות חייבים ודרישות תנאים איזה10(

 בתורה[. מהפסוק זאת לומדים איך גם ]הסבר כךז על מיתה אותו ולחייבוסובא

 ע"א. ע"א דףסנהדרין,נ6[




