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éñ 'ø"î  
)à (אíàøåîáå åîàå åéáà ãåáëá ãàî øäæéì êéøö1 : äâäבîå"á ïéà î" áà ãåáë úåöî ìò ïéôåë ã

íàå,á ïéàù äãöá äøëù ïúîù äùò úåöî äéì éåäã "äéìò ïéôåë ã:  
 ).ז"ט (אם רצו שפיר כופיןאבל קצת כפייה ,  היינו עד שתצא נפשו-ד כופין "ב ••••
)á (גàøåî åæéà2,åîå÷îá ãåîòé àì åì ãçåéîä 3åéøéáç íò íéð÷æ ãåñá íù ãåîòì , åà ד íå÷î

ììôúäì åì ãçåéîä,åúéáá áñäì åì ãçåéîä íå÷îá áùé àìå 4,åéøáã úà øúåñ àìå , àìå 
 åéøáã úà òéøëîהåéðôá,àáà éøáã ïéàøð øîåì åìéôà .åîùá åðàø÷é àìå , àìå åééçá àì 

åúåîá,ìà àéøàî àáà øîåà .éøçà íùë åéáà íù äéä í,íîù äðùî , ו àåäù íù àåä íà
éàìô,åá úåø÷ì íéìéâø ìëä ïéàù . ז åá ïéìéâøù íù ìáàåéðôá àìù íéøçà úåø÷ì øúåî:  

ואיסור עמידה , )ך"ש( אבל מותר לעמוד במקום שאביו רגליו לישב בביתו שאין בזה שום זלזול -לא יעמוד  ••••
 ).ז"ט(והעמידה היא אסורה עצם הישיבה , וישביה אפילו אם לא עושה כלום ולא בסוד עצה

מותר לאב ובן להקשות ולתרץ ולהסיק מסקנות ההלכה ואין , )ך"ש( אפילו שלא בפניו אסור -סותר את דבריו  ••••
 .)5ת"עצמות יוסף בפ(בזה משום סותר את דבריו 

י כדברי אביו יזכיר שחולק על השנ' מ אם יש עוד א"מ,  מותר לחלוק על אביו שלא בפניו-מכריע את דבריו  ••••
 ).ז"ט(ולא יזכיר אביו בפירוש , שהוא כדברי אביו

כל , מותר לומר רב פלוני אלמוני,  ואם שואלים אותו מי אביו).ך"ש( שם פלאי רק צריכים לשנות לפניו - פלאי  ••••
 ).ת"פ (6זמן שזה דרך כבוד

)â (ח åéãâá åòø÷å åîàå åéáà åàáå ìä÷ä ùàøá áùåéå úåãåîç ùåáì ïáä äéä íàøåî ïëéä ãò
äåíéìëé àì åéðôá å÷øéå åùàø ìò åäåë7 ÷åúùé àìà íúåà ט íéëìîä éëìî êìî ïî àøééå

êëá åäåéöù:  
 .)ך"ש( מיהו מותר לתבעו בדין -וקרעו בגדיו  ••••
)ã (יàéöåîå ñéðëî äñëîå ùéáìî åä÷ùîå åìéëàî ãåáë åäæéà8 יא úåôé íéðô øáñá åì åððúéå

éôàù 'åæ íéðô åì äàøäå úåîåèô íåé ìëá åìéëàîåéìò ùðòð úåôò : äâäיב ïéçèî íà êôéäì ïëå

 äàøîå åéáà áì ìò íéñåéô øáãîå äæî øúåé äù÷ øáãî åéáà ìöðéù éãë äáåèì åúðååëå íééçøá åéáà

 àáä íìåò ìçåð íééçøá ïåçèì åéáà äöøúéù ãò äáåèì åúðååëù åìיג ùîùäù íéøáã øàùá åðùîùéå

åáø ùîùî:  
)ä (ידàå áà ìùî åä÷ùîå åìéëàîù äæåì ùé íà í. åèå åéáà ïæå åúåà ïéôåë ïáì ùéå áàì ïéà íà

ìåëé àåäù äî éôë.åéáà úà ìéëàäì íéçúôä ìò øæçì áééç åðéà ïáì ïéà íàå  : äâäéå" à
æèãîå ä÷ãöì ïúéì áééåçîù äî ÷ø åì ïúéì áééç åðéà" úâùî åãé íà îú åéáà ñðøôîù éîì äøàî àá

î íéáø íéðá åì ùé íàå åìù ä÷ãö úåòîî íäìù ïåîî éôì íéáùçæéå íééðò ïúöö÷îå íéøéùò ïúö÷î íà

ãáì íéøéùòä íéáééçî :יחòà åôåâá åãáëì áééç ìáà" êøèöéå åúëàìîî ìèá êë êåúîù ô
 áééçî àì äéì úéì éà ìáà àîåé àåää éðåæúéàì úåðåæî ïáì úéàã à÷åãå íéçúôä ìò øæçì

íéçúôä ìò øæçìå åúëàìîî ìèáì:  
••••  åéáà úà ïæå-äå "ä åøåáò ñî íìùì )ô"ú.( 

____________________ 
  . כבוד ומוראשיש מחילה על) צז' והובא בקצות החושן סי(יט ' א סי"א ח"ת הרשב"שו' עי 1
והמורא הוא יראת המעלה ' ל כיבדו הוא ענייני מעשים בפועל כמו להאכילו וכו"וז' ש אות ח"ערוה' עי 2

 .דמורא הוא בלב
 ). ש ט"ערוה(כ נותן לו רשות "אא 3
מ על האב ליטול "מ, הבן יושב במקומו כדי לשבת ליד אשתו, כאשר האב מסיב אצל בנו בבית בנו 4

 ).ש יא"ערוה(מקבל מנה ראשון וכן , ידיו ראשון
 .1הערה ' עי 5
 ).ש טו"ערוה(א אבא פלוני "וי 6
ולא יצער ). ש טז"ערוה(מיהו מותר לומר לאחרים שימנעום מליכנס כל זמן שזה לא בדרך בזיון  7

 )קצור שלחן ערוך קמג ב (בפניהם ולא יכעס כנגדם
  .אם יש לו אבא או אם ישתדל ללעסוק בצרכיהם', א כלל סז אות א"חייל ה"ז 8

והיינו שיכבד במחשבה ואין לו מר שבלבו . הכיבדו הוא במחשבה בומעשה בדיבור, ש אות ג"ועיי
  .ובעיניו הם נבזים נאמס
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•••• é" à-çî ïéá ú÷ìåçî ïéà  'îøì" à)è"æ( ,éå" ä÷ãö áåéç éôëî øúåé åì ïúéì áééçù à
)ù"ê.( 

••••  ìèáì áééçî àì- äåöî úåùòì åúëàìîî ìèáì áééç åðéàù äåöî ìëë )è"æ.( 

)å (יטòà åéáà ìéáùá åöôç åîéìùéù òãåéå øéòá øáã íåù ìò êéøö äéä" åùòé ïë íâù òãåéù ô
 ãåáëä úåìúì éãë àáà ìéáùá åùò øîàé àìà éìéáùá éðåìô øáã éì åùò øîàé àì åìéáùá

åéáàá9:  
 ).ך"ש(יעשה כמו שירצה , אבל במסופק בדבר, )ז"ט(ואפילו בספק יבקש בשביל אביו  -ויודע  ••••
אביו אין צורך להזכיר כבוד , ולא בשביל כבודו או כבוד אביו,  אמנם אם מבקש סתם שיעשה-בשביל אביו  ••••

 ).צ"נ(
 אבל אם יודע שלא ישלימו חפצו בשביל אביו ובשביל עצמו ישלימו לו לא יבקש בשביל אביו שאין זה -באביו  ••••

פ שתלה באביו "כבוד לאביו כלל יתלה בבא שיעשו בשביל הבן אעואפילו אינן חולקין באותו מקום , אלא גנאי
 ).ך"שז ו"ט(

)æ (כåéáà éðôî ãåîòì áééç10 כאéîìú áàä íàåéðùä éðôî ãîåò íäî ãçà ìë åðá ã11 äâä 
ìåçî åãåáë åãåáë ìò ìçîù áøä àäã åãéá úåùøä åéáà ùîùì åãåáë ìò ìåçîì äöåø ïáä íàå כב

éôà åà àòðöá à÷åãå ' ïéàå äøåúá ìåãâ ïáä íà ìáà åéáà àåäù íéòãåé ìëäù åøéòá ùãå àéñäøôá

áä äæáúé íà äøåúä ïåéæáì ùçéîì àëéà åøéòá ùã åéáà ì÷é àìù äæî äæ ÷éçøäì íäì ùéå áàä éðôì ï

øäåî äùò ïëå åøéáç éðôì åãåáëá ãçà íåùî"åéáà íò ñ:  
וכן אפילו אבא סומא , )ת"פ(אבל אל מפני רבו ,  סומא צריך לעמוד בפניו אביו אמו ורבו מובהק-מפני אביו  ••••

 .)ק"רע(
 .)ך"ש( אז הבן צריך לעמוד בפני האב ולא הפוך -האב תלמיד בנו  ••••
 ).ז"ט(א אליו בילא הקביל פני אביו לא רצה שאביו  לגדולה הם שעלו מי-ם "מוהר ••••
)ç (כגéôà íàå áà ãåáéë ïëéä ãò 'åìù íéáåäæ ìù ñéë åìèð12 íîéìëé àì íéì åéðôá åëéìùäå 

÷åúùéå áåúëä úøéæâ ìá÷é àìà íãâðë ñåòëé àìå íäéðôá øòöé àìå : äâäíéøîåà ùéåכד íàã 

 ìù úåòî ÷åøæì äöåøùî ÷ø åãáëì áééç åðéà àäã åòðåîì ìåëéã íéì ïáïá ìùî àì ìáà áà ì. כה ïéàå

åøòöì åà åãáëì ïéá ÷åìéç13. כו øåñà åäå÷øæ øáë íà ìáà ãéáò àìå òðîîã øùôàã ï÷øæù íãå÷ à÷åãå

àðéãì åòáúì ìëåé ìáà äéîåìëàì.ñéë ïåøñç äéá úéàã íéì åñéë ÷åøæì äöåø íà à÷åãå , íà ìáà 

áòäì äöåøà àîìòá çåéø åðîî øéñøåïéðò ìëá 14. כז êéøö ïáä òáåú àåä áàäå åéáà íò ïéã åì ùéù ïá

à êìéì ïáäçòà åéáà ø"úøçà øéòá øãå òáúð àåä ïáäù ô,åéáà ãåáë åäæù . íìùì áééç áàä ìáà 

ïá ìùî åãáëì áééç åðéàã úåàöåä ïáì15øàáúðù åîë :  

____________________ 
 המחבר ספר וכותב שמו בתוכו מן הראוי לכתוב שהוא בן פלוני שבזה מראה שהוא חושש בכבדו אביו 9

 .וכן נראה טעם מנהג להזכיר שמות הסבות בהזמנה לשמחה). חוט שני אות י(
ש שמדמה לרבו מובהק "ועיי, פשוט שכן' ת אות ו"בפ' ועי, ב"לא ע' כן הוא פשטות הגמ? ה אמו"וה 10

  .בנוגע לספק הבא
' ועי. י אביוע לגב"וצ, )ד"באב(ש סעיף יג שיראה מרחוק "ועיי, אמות' שזה דווקא תוך ד' רמד סעיף ב' עי

, ושם זה מלא עיניו, ובפרהסיא כל פעם, בביתו, וערבית, א מביא שאין לעמוד רק שחרית"רמב טז שהרמ
 .ש אות כד שכן הדבר באביו ואמו"ערוה' ועי. ואמו, ע אם זה נוגע לאביו"וצ

 .'ה גרסי"ב ד"ן יד ע"ר' ה לאמא עי"וה 11
קא משל אב הני מילי לכבדו אבל כדי שלא לצערו יש ה לא דכי אמרינן דו"א ד"ן יג ע"ר' ועי. של הבן 12

ק שמחלק בין "מהרי' ועי]. לקמן רמא ו' אולי זה בכלל מקלה אביו ואימו עי[לו לאבד כל ממון שבעולם 
ג דאין הבן רשאי להכלים אביו ולצערו בשביל ממנו מכל מקום אין "ל אע"וז, )מ"כך מובא בד(כיבוד למורא 

 ].מ"ד זה לא מורא אלא מקלה וקשה על הד"ולענ[שביל כבוד אביו חייב הוא להפסיד ממונו ב
 .הערה הקודמת' עי 13
 .חיי אדם אות יא בשם ספר חסידים שאם האבא רוצה בצער זו מותר' עי 14
ק שטוען שאם האמא היתה צריכה ללכת לדין "בלשון המהרי' אמנם עי. ש שחולק על זה"ערוה' עי 15

, אמנם עיקר הלשון מאד קשה. ש כאן שהאמא תובעת את הבן"כ, ורההיה הבן חייב לטרוח עב, אצל אחר
,  אחרי המותר הזה יהיה עליה לפרועד"בביאם תצטרך להוציא יותר בבואך פה ממה שהייתה מוציא : ל"וז

 .'מ כדי שלא יהיה לך שום פתחון פה לחלוק אמרתי כן וכו"ואם כי באולי לא היה הדין נותן כן מ
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)è (כחéôà åãáëì áééç 'åà äéä ãöéë åúåî øçàåéôî äòåîù øáã øî16 àáà øîà êë øîåà 
 ùãç øùò íéðù øçàì àåä íàå ùãç øùò íéðù êåú àåä íà åáëùî úøôë éðéøä éøàî

ëæ øîåàøäëøáì åðå : äâäכט÷åìéç ïéàå17äæ ìëá áàì íà ïéá , ל øùò íéðù êåú áúåë íàã íéøîåà ùé

à åéáà øéëæîå øáã ùãåç"áì åðåøëæ àìà åáëùî úøôë éðéøä áåúëì öë àäã äëøú øçàì úîéé÷úî åúáé

ùãåç øùò íéðù, לאéôà ïéøéîçî ùéå 'äáéúëá,ïéâäåð ïëå :  

ל "ב חודש יכול לומר ז"גם תוך יא ש"וי, )ז"ט(ב חדש "ל עד אחר י"אבל לא אומרים ז -אם הוא תוך  ••••
 ).ך"ש(ב חדש "מ משום דמשפט רשעים בגהנם רק י"ב חודש לא יאמר הכ"רק דלאחר י

 ).ז"ט (18 לברכה לחיי עולם הבאוזכרונ'  לשון הגמ-זכרונו לברכה  ••••

)é (לב éà íàå íäéìò íçåøéù ãò íúòã éôë íäîò âåäðì ìãúùî åîà åà åéáà úòã äôøèðù éî
éåàøë íâäðì íéøçàì äåöéå íçéðéå åì êìé øúåéá åðúùðù éðôî ãåîòì åì øùôà19:  

)àé (לגäøåú éøáã ìò øáòù åéáà äàø20éøáã ìò úøáò åì øîàé àì  àáà åì øîàé àìà äøåú 
 íàå ùééáúé àìå åîöòá ïéáé àåäå åøéäæîë àìå åðîî ìàåù àåä åìéàë êëå êë äøåúá áåúë

åîù øîåà äéäéëä éðúú àì åì øîàé àì úåòèá äò.  
)áé (לדòì åéðôì ùéå íéî éð÷ùä åéáà åì øîàúåù íà äéåì åà úî úøåá÷ ïåâë úøáåò äåöî 

ò äùòúù äåöîì øùôà"é íéøçà é åéáà ãåáëá ÷åñò)äìå ÷ñåòäã øåîâé äìçú äåöîá ìéçúä íà

äåöîä ïî øåèô äåöîá(åéáà ãåáë çéðéå äåöîá ÷åñòé úåùòì íéøçà íù ïéà íàå 21 )לו íà åäéî

çàå åéáà ãåáëá ÷åñòé úøáåò äåöîä ïîæ ïéà"ëäåöîä äùòé (.   
)âé (לזíàå áà ãåáëî ìåãâ äøåú ãåîìú:  
 ).ת"פ( בעיר צריך לשרת אביו ולחזור לתורתו  אבל אם הוא-תלמוד תורה גדול  ••••
 )ãé (לח íàå åéáà ãåáëá ÷ñåòå åîà çéðî íéî éðé÷ùä úøîåà åîàå íéî éð÷ùä åì øîåà åéáà

íéã÷é äöøéù íäî äæéàìå íéåù íäéðù åéáàî úùøåâî àéä:  
 .22)ך"ש( שגם אימו חייב בכבוד אביו -מניח אמו  ••••
 ).ת"פ(בת לעשות לבעלה יש להסתפק  אמנם במלאכה שאין האשה חיי-מניח אמו  ••••
 )åè (לט äùòú àì úåöî ïéá äùò äåöî ïéá äøåú éøáã ìò øåáòì åéáà åì øîàמ äåöî åìéôàå

åì òîùé àì íäéøáã ìù:  
אבל מנהגים ,  אמר אביו לא לאמר קדיש עלא ימו אסור לשמוע לו שזה מבטל ואהבת לרעך כמוך-לא ישמע לו  ••••

 ).ת"פ (23ישמע לו

)æè (מאù áàä äöåø äéä ïáäå áåö÷ ïîæ ãò åì ìåçîé àìùå éðåìô íò øáãé àìù åðá úà äåö
åúàåöì ùåçì åì ïéà åéáà úàååö éìåì ãéî ñééôúäì:  

 שאסור לשנוא לשום יהודי אם לא שראוהו עובר עבירה נמאצ שהאב מצוה אותו לעבור על דברי - אין לו לחוש  ••••
  ).ז"ט(תורה 

____________________ 
אבל , מ גם שמועות אחרות"בד' ועי, ל חוץ מהזכרת שמועות דברי תורה"יד זמשמע שאין ענין להג 16

 .ל אין ענין"סתם להזכירו בז
 .בענין הריני כפרת משכבו 17
ש שהלשון "ערוה' ועי, ה"ל ולא זללה"נ ובירושלמי מוזכר על אנשים ז"אמנם בראשונים וכן באבות דר 18
 כל מי שהוא מזכיר את הצדיק )פרשה מט פסקה א (רבהראשית ב: לשון המדרש' ועי. ה לאו דווקא"זללה

ואינו מברכו עובר בעשה מה טעמיה זכר צדיק לברכה וכל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר 
 בעשה מה טעמיה ושם רשעים ירקב

היינו כאש ריצטרך לקשרם בזיקים ובחבלים והבין אין ביכולתו לעשות בעצמו כן לכן מצוה לאחרים  19
 ".כדי שלא יבואו לידי בזיון: ל"חי אדם ז' ועי). ש,ערוה(ילך לו והוא 
 .א בהורה רשע"שאין חיוב כיבוד או, ש אות לג"ערוה' עי 20
והוא נכלל בכל מקום ' , ש לה שהוא ואביו חייביןב כבוד ה"ערוה' ועי, )י"ב(שהוא ואביו חייבן במצוה  21

 .שאביו אומר לו לעבור על דברי תורה
 .צווה והתחיל ואז אבא ציווהע אם אמו "צ 22
 .31לקמן הערה ' עי 23
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)æé (מבëá ïéåù äùàä ãçàå ùéàä ãçà äãéá ïéà äùàäù àìà íàå áà ìù àøåîáå ãåá
ãåáëá äøåèô àéä êëéôì äìòáì úãáòåùî àéäù úåùòì24 íàå äàåùð äãåòá íàå áà 

úáééç äðîìàúð åà äùøâúð:  
 ).ך"ש( אמנם אם אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו האיש -אין בידה לעשות  ••••
)çé (מגéä åéìôà åàøåîáå åéáà ãåáëá áééç øæîî' àøéúîå åãáëî úåøáò ìòáå òùø åéáà 

åðîî: äâä מדéå"ééåçî åðéàã ààà òùø åéáà ãáëì á"äáåùú äùò ë25:  
 ).ת"פ(אבל פעם אחת אינו בגדר אינו עושה מעשה עמך ,  היינו בשינה בו-דאינו מחויב  ••••
 ).ך"ש(' וה'  מיהו לצערו אסור כדלקמן סימן רמא סעיף ד-א דאינו "וי ••••
)èé (מהáëäì íãàì øåñà àìà ìåùëî éãéì íàéáé àìù íäîò åãåáëá ÷ã÷ãìå åéðá ìò åìåò ãé

 íäî åéðéò íéìòéå ìåçîéמוìåçî åãåáë åãåáë ìò ìçîù áàäù26:  
 ).ת"א ופ"רע( היינו שאין לו עונש אבל יש לו מצוה אם מכבדו -כבודו מחול  ••••
)ë (מז ìåùëî ïúú àì øåò éðôì ìò øáåò éøäù åúåà ïéãðî åéä ìåãâ åðáì äëîä) ìåãâ éø÷î àìå

ë øçà ÷ø äæ øáãì"ë åà äðù á"äðù ã(:  
אמנם הנשוי בכל מקום , ד"ב ולא מנדין עד כ"א שאסור מכ"וי, )ך"ש(ד "א עד כ"ב וי"א עד כ" י-ד "ב או כ"כ ••••

 ).א"רע( המכה בנו קטן יורת מדאי היו מנדין אותו .27)ת"פ(אסור 
)àë (מחò óà åéáà úùà ãáëì íãà áééç"æ ìë åîà äðéàù ô ìòá ãáëì áééçå íéé÷ åéáàù ïî

 íãáëì ïåâä øáã íå÷î ìëîå íãåáëá áééç åðéà äúéî øçàì ìáà úîéé÷ åîàù ïîæ ìë åîò
äúéî øçàì óà:  

)áë (מטìåãâä åéçà ãåáëá íãà áééç28 נ åîàî åéçà àåäù ïéá åéáàî åéçà àåäù ïéá)éôàå '

ú àåä ïè÷ä"ìåãâä ïî øúåé äøåúá ìåãâå ç ()ùúî åì òîùî ïëàøä úáå"çàù óéòñáù ù"îñå æ" â

äæá ïé÷ìåç ùéë àìãå(:  
אבל אחות הגדול אין חיוב ). ת"פ(ל שאין מצוה "ולכן אם לא קיימים י, ואמו,  משום כבוד אביו-אחיו הגדול  ••••

  ).29ת"פ(

)âë (ú àåäù åéçàì äæéáå óøéçù ìåãâ çà"ãéðå íéðùá åðîî ïè÷å çä äùò äôé ìåãâì ïè÷ä 
åðéàù ïåéëã åäåãðùùåò åðéà äøåúì íéðô àùåð äåãáëì áééç åðéàå êîò äùòî :  

)ãë (åéîç ãáëì íãà áééç30 : äâäנאé"åéáà éáà ãåáëá áééç íãà ïéàã à, áðð åðéàå" áééçã àìà ì

åéáà éáà ãåáëî øúåé åéáà ãåáëá:  
 .)ך"ש(כמו שאר זקנים חשובים , )ז"ט(ה חמותו "וה,  כמו שראינו שדוד קרא לשאול אבי-חמיו  ••••
אז חייב בכבוד אבי אביו כמו שחייב ,  אמנם אם אין שניהם לפניך אלא רק אבי אביו-יותר מכבוד אבי אביו  ••••

 ).א"רע(לאביו 
  ).ך"ש(' כייפין לנכד כמו שיכול כדלעיל סעיף ה,  מת בנו וקים בן בנו אם-שם  ••••

____________________ 
 .ע לגבי קימה"וצ, אבל לא מורא 24
 ).חוט שני(או אם הוא תינוק שנשבה  25
 .1לעיל הערה ' עי 26
 .ו ואפילו מבר מצוה אסורק שהכל לפי טבע"א במו"ריטב' ועי 27
  .א א סח שזה רק כל זמן שאביו חי"רע" שות' עי 28
 .ם ממרים ה טו שזה מדברי סופרים"רמב' עי
 שמות פרשת יתרו פרק כ) לקח טוב(פסיקתא זוטרתא ' עי(א עו שזה דווקא הבכור " שבות יעקב ח'עי 29

ש אות מג "וכן הוא בערוה) (א"ג פג ע"וכן זהר ח, ן בראשית לב ה"וכן רמב, ואת לרבות אחיך הבכור: ל"ז
 כי הוא הבכור על כן :ל"וז .ע"ומשמע מדבריו דווקא מי שיש לו פי שנים בירושה וצ, )שזה אח הראשון

ז "ברכי יוסף סקי' ועי. מחויבים אחיהם לכבד את אחיו הגדול כי לו משפט הירושה כבוד וגדולה של אביו
  .שזה כל אח יותר גדול ואפילו אחות

 . בית מאיר שאין שום חיוב מורא'ועי
  : א שמביא את המדרש"גר' עי 30
   המשך רמז רסח - פרק יח - ילקוט שמעוני שמות ) 5(

וישתחו וישק לו איני יודע מי השתחוה למי או מי נשק למי כשהוא אומר וישאלו איש לרעהו . מהן
השתחוה ולא נשק אלא משה לשלום מי קרוי איש הוי אומר זה משה שנאמר והאיש משה ענו מאד הוי לא 

 ויבואו. לחמיו מכאן אמרו שיהא אדם נוהג בכבוד חמיו
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)äë (à àìà åðîî ìá÷ì øúåî ïáä úà úøùì äöåø áàä íà"öåøù ãéîìú äøåú ïá áàä ë ä
 åá äçåî åéáàå íùù áøä éðôì åãåîìúá äëøá ïîéñ äàøéù çèåá àåäù øçà íå÷îì úëìì

äæá åéáàì òåîùì êéøö åðéà íéìéìò î íéáëåë éãáåòä øéòä äúåàáù âàåãù éôì: äâä âðå ïë

ä íàáàà ïáä äá õåôçéù äùà åæéà àùéù ïáá äçåî "öáàä ìà òåîùì 31: 

 ).ת"פ( אפילו ספק -בוטח שיראה  ••••
 ).ת"פ(איפה שהבן יחשוב שיתפלל ביותר כוונה , ה במקום תפילה" וה- צריך אינו ••••
 ).32ת"פ(' ת וכו"אסור לו אפילו לצורך ת,  אבל אם אמו אמרה בצוואתה שלא ישכיר ביתו לשום אדם-שם  ••••

  
 àîø ïîéñ  

)à (נדåîà åà åéáà ìì÷îä33 ãçà äàøúäå íéãòá àåä íà äìé÷ñ áééç ïúúéî øçàì åìéôà 
 ãçàå ùéàä åìì÷ù äùàäנה ìáà íéãçåéîä úåîùäî íùá íåìì÷ù íéøåîà íéøáã äîá

ìàøùéî ãçà ìì÷îä åîë åàìá àìà áééç åðéà éåðéëá íìì÷ : äâä åîà åà åéáà äëîä ïëå

 íäééçáנו ùéà ïéáïéá ÷ðç íéáééç äùà נזá àìà åðéà äøåáç íäá åùò íà à÷åãå äëîù éî åîë åàì

ìàøùéî ãçà:  
  .34)ך"ש(ת חנון ורחום "וי צבא" כגון שד- כינוי  ••••
)á (נחàù äúéî áééç åùøçå åðæà ìò åäëä" àöåé íã úôèã äøåáç àìá ùøç äùòéù à

ùøçúð äæ ìòå ïæåàá íéðôáî:  
)â (נט åà íã æé÷î àåä íà ïëå äøåáç åá úåùòì àáé àîù åðàéöåé àì åéáàì áåçú õå÷ äéä

ïéåëîù éô ìò óà øáà åì êåúçé àìå åéáàì íã æé÷é àì àôåøäàåôøì :  äâäãá" íù ùéùá à

éøä øòèöî àåäå úåùòì øçà íù ïéà íà ìáà úåùòì øçàùøéù äî éôë åì êúåçå åæé÷î àåä åä35 

úåùòì36:  
)ã (סéôà äøéáò éøáåòå íéøåîâ íéòùø åîàå åéáà åéä ' øåñà âøäéì íéàöåéå äâéøäì íðéã øîâð

ùú åùò íàå øåèô íìì÷ åà íúåà äëä íàå íìì÷ìå íúåëäì åìä äáå" íäéìò âøäðå áééç æ
òà"âøäéì íéàöåéù ô:  

____________________ 
א כאן "וגר' סעיף ה'  עי-ש אם לא חייב מממון הבן "וכ(ש בדבריו שיש בזה צער לגופו של בן "עיי 31
א שמביא דברי "גר' ועי. וסרך לא תשנא, ועוד יש בזה נדנוד עבירה שלא לישא מי שהוא רוצה, )ו"סקל

 אין הבן חייב להפסיד ,באבידתו כיון שאין האב נהנה באבידה עצמה: ל"י וז"ה ר"א ד"קידושין לב ע' התוס
י וכן פירש רבינו "ונראה לר: ל"ז, ה שכן"א ד"יבמות ו ע' ש בליקוט שמביא תוס"ועיי. אבידתו בשביל אביו

 לכיבוד שכן הכשר חננאל דבלאו דמחמר מוקי לה ומהכא לא נילף בעלמא דלא לידחי לאו גרידא דמה
מצוה כשמחמר ומטמא ומניח מלהחזיר אבדה כדי להביא גוזלות לאביו בשעת דחיית הלאו אין מאכילו 

אבל אמר לו , ל הנאה"ן שאין עיקר כיבוד אלא במה שי"א ורמב"ש עוד שמביא מרשב"ועיי. ומלבישו
זה אין בו עשה של תורה וכבוד כ, לעשות דבר שאין לו בו הנאה של כלום אין זה כבוד שנצטוה עליה

אבל קיום [א שמשמע מדבריו שדוקא לדחות לאו "ש ברשב"א וע"ל הגר"וז, כ"ע, שידחה אפילו לאו גרידא
שמי ) ש"בדעת הברכ(' ב אות א"רמ סק' חוט שני סי' ועי]. ג אות ב' ש יבמות סי"ברכ' עי, עשה יש בו

  . כן ביטל מצות עשהא רואים שאכן"אמנם מהחזו, שמבטל את זה לא ביטל מצוה כלל
 .ש אות מה שזה כמו כל מצוה אפשר לעשות נגד רצון אביו"ערוה' עי
 .א תשובה סח שיש סותר את דבריו אפילו לאחר מיתה בצואתה"א ח"ת רע"שו' עי 32
 ).רסה' תורה לשמה סי(אינו שונה משאר ישראל ' אבל אבי אביו וכו 33
ת לגבי שמות בלשון "א ופ"שם ברע' ועי, .קיםת הם שמות הנמח"י וצבאו"ע גדול שהרי שם שד"צ 34

 .ז אם הוה כינוי או לא"לע
  .ע אם זה בגלל מחילה"צ 35
 אלא ודאי דכל שהוא צורך רפואה מותר לעשות לו חבורה אלא דיש ,ל"ז, ת בן ימין סימן ל"שו' עי

  .ש"כ על הקוץ כיעו"לחוש שמא יוסיף על החבורה במה שאינו צריך לרפואה והוא הטעם שנתן ג
אז הבן יכול ) ז"כמו שמצוי בזה(, שאם המחט בתוך הוריד' עט אות ב' ח סי"ת שבט הלוי ח" שו'ועי

 .ע"לכתחילה להוצי אדם שאין חשש שמא יטעה וצ
 .וכן אם הוא עשוה בטוב יורת מאחר ואביו חפץ בו יכול לעשות', ש אות ו"ערוה' עי 36
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)ä ( íà ïëå íúåà äëé àì íéðééãì çéìù ïáä äéäå äéìò íé÷åìù äøéáò åîà åà åéáà øáò
òà ïéã úéá úåçéìùá íúåà äëé àìå óåãøé àìå íúåãðì çéìù àäé àì éåãéð åáééçúð" ô

äáåùú åùò àìå êëì íééåàøù:  
)å (éôà åîàå åéáà äæáîä ìë 'éôà íéøáãá ' øîàðù äøåáâä éôî øåøà ììëá äæ éøä äæéîøá

éåàøù äî éôë ùåðòìå úåãøî úëî äæ ìò úåëäì ïéã úéáì ùéå åîàå åéáà äì÷î øåøà37:  
 åéáà ìì÷ì àá äæ éøäù äìà äá ùéù äòåáùá åòéáùî åðéà ïéã úéáá åðáì äòåáù áééçúðù éî äâä 

áù åòéáùî àìàäìà äá ïéàù äòå:  

  ).ז"ט( אלא יקנה תביעתו לאחר שהוא יתבע את אביו -ב שבועה מי שנתחיי ••••
)æ (סא é÷åúù)ôá åøîàù åîë íùá åéáà úà åàø÷ì ÷åúù ùåøéô 'é ' øéëîù ìë é÷åúù åäæéà ïéñçåé

åéáà úà øéëî åðéàå åîà úà(òà åéáà ìò áééç åðéàå åîà úìì÷å úàëä ìò áééç " ä÷ãáðù ô
 ùðòð åðéà àåä éðåìô ïá äøîàå åîàäéô ìò:  

)ç (סב åîà ìò àìå åéáà ìò àì áééç åðéà úéúåëäî åà äçôùäî åðáסג åúøåä äúéäù éî ïëå
äùåã÷á åúãéìù éô ìò óà äùåã÷á àìù:  

)è( סד äùåã÷î åðàá åøîàé àìù åäæáé àìå åúåëäìå íéáëåë ãáåòä åéáà ìì÷ì øåñà øâ
 éîë àåä éøäå ñåçé åì ïéà øøçúùðù ãáò ìáà äì÷ äùåã÷ì äøåîçøáã ìëì åéáà åðéàù:  

  ).38א"רע( היינו בנימוסיהם -שלא יאמרו  ••••

 áîø  
)à (åéáà ìùáî øúåé åúàøéå åáø ãåáëá íãà áééç : äâä åøáãá åúåà àøå÷ ÷äáåî åáø àåäù åéáà

àáà åúåà àøå÷ ÷äáåî ïéàù åáøá ìáà åáø:  
שהתלמיד לא יעלה , הרבואחר כך התלמיד באופן שזה מזלזל בכבוד ,  אם רבו נתכבד בעליה-בכבוד רבו  ••••

 ).ת"פ(ואם הרב מוחל שיעלה , קבלת עליה- לעלייתו שכבוד רבו דוחה החסרון באי
וגם מסתמא האב מוחל על כבודו , דיש לקרותו בשם אב המיוחד לו מילדותו' א,  אין נוהגין כן-אביו שהוא רבו  ••••

 ).ך"ש(
)á (סהáø íò äáéøî äùåòä ìëå äðéëùä ìò ÷ìåçë åáø ìò ÷ìåçä ìë ìëå äðéëùä íò äùåòë å

äðéëùä øçà øäøäîë åáø øçà øäøäîä ìëå äðéëùä ìò íòøúî åìéàë åéìò íòøúîä:  
)â (סוùøãî åì òáå÷ù ìë åáø ìò ÷ìåç åäæéà39 åáøå åáø úåùøá àìù ãîìîå ùøåãå áùåéå 

ò óà íéé÷"úøçà äðéãîá àåäù ô : äâäסז åì ùé íà äàøåä åà ÷ñô äæéàá åéìò ÷åìçì øúåî ìáà

øåîò ïéãäù åéøáãì úåçëåäå úåéà:  
 ).ך"ש(אם היינו דווקא להוראה או גם ללימוד '  יש מח-שקובע לו מדרש  ••••
  ).ך"ש(ואם לאו רק ברשות או אחר שמת ,  היינו אם נתחכם יותר מרבו-אבל מותר לחלוק  ••••
)ã (סחäúéî áééç åéðôì äøåîä ìëå íìåòì åáø éðôì úåøåäì íãàì øåñà : äâäסט úìéèð åìéôàå

÷äáåî åáø àåä íà úåàñøô ùìù êåú éðäî àì úåùø :ע åáøî ÷åçø àåä íàåé" íãà åì ìàùå ìéî á
 àåä åìéôà úåøåäìå áùéìå äàøåäì åîöò òåá÷ì ìáà áéùäì ìåëé äø÷î êøãá äëìä øáã

úåùø åì ïúéù ãò åà åáø úåîéù ãò úåøåäì øåñà íìåòä óåñá : äâä ìáà ÷äáåî åáøá äæ ìëå

ôà øáç ãéîìúáé 'éå éøù úåàñøô äùìù êåú"îã à"áø éðôì îåøåñà ùîî éôàå  ' íà ùîî åéðôá àìù

åøéòá úåøåäì ïéà äð÷æå äîëçá âìôåî áøäù åà áøì åìàùéù øîåì áøä ãåáëá åìéçúä :éå" ãéîìúã à
é êåú øåîâ"éì õåç äøåî àåä íà äúéî áééç ìéî á"øåñà ìáà øåèô ìéî á : äâäעאéå" à÷åãã à

 àáì ìéâøáéòìåøâì õåç àåäù ìë øúåî éàø÷à êøãá ÷ø íù àáì ìéâø åðéà íà ìáà ãéîìú ìù  '
____________________ 

  .רמא סעיף כה' כמו שכתוב בסילא ברור לי אם יש התיר של צער או כדומה על זה  37
, איכא בזה תרתי שהוא בזיון להאם כשבתה לא תבוא אליה לבקרה בעת חוליה, קל' ב סי"מ ח"אג' ועי

 .שלא רק שמותרת אלא שמחוייבת לעשות רצון אמה, וגם צער גדול שהוא כעין הכאה וקללה
מי לחשש דיאמרו באנו מקדושה כיון שבנימוסיהן איכא לכבד אב ואם שייך נ, קל' ב סי"מ ח"אג' עי 38

, א היא שאסור"והוא כעין טעם חלול השם שיאמרו שהתורה התירה דברים שאף דעת בנ, חמורה לקלה
 .פ חולק וסובר שהכל בנוי על כפוי טוב"אבל הגרמ

 .ש שהיינו דווקא מדרש שבה מלמדים הלכה למעשה ולא כזמנינו שמלמדים רק גמרא"ערוה' עי 39
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úåàñøô:é êåú øáç ãéîìú "éì õåçå øåñà ìáà øåèô ìéî á"òà øúåî ìéî á" úåùø ìèðù ô
íé÷äáåîä åéúåáø ìëî úåùø ìåèéù ãò éâñ àì ãçà áøî : äâä àì éøééî àì íé÷äáåî éàäå

áåøù ÷äáåî åáø øàùë éøééîàã åðîî åúîëç "ø àìà íé÷äáåî åéúåáø äáøä åì úåéäì øùôà àì ë" ì

 ìåãâ úåéäì áåø÷ àåäù åðééäã åáøì øáç äùòðå äøåúá ìãâúðù åðééäã øáç ãéîìú é÷åôàì øåîâ ãéîìú

øî úåùø ìá÷ éàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç åäéî åáøëåáâì õåç úåøåäì éðäî ãçà  'â êåú ìáà úåàñøô '

 éðäî àì úåàñøôéå äéì"àåä øáç ãéîìú åðîî åúîëç áåø ïéàù åðééäã ÷äáåî åáø åðéàù ìëã à:  
כי רבותינו הן הן הספרים . ראוי לכל מי שהגיע להוראה שלא יורה שום הוראה בלתי עיון תחלה בספר -להורות  ••••

 ).ת"פ(ו הראוי לעשות כן במקום שאין בני תורה שלא יחשדוו ,40אשר נתפשטו בקרב ישראל
 ).ך"ש(נו לפניו ממש ואל רבו ממש  היי- ממש  ••••
 ).ך"ש(א אלו אין מחלקים בין דרך מקרה לקבע " וי-א דתלמיד גמור "וי ••••
 ).ך"ש(אבל פעם בשנה לא ' וה'  לקצים היינו ביום השוק או בב-ברגיל לבא  ••••
 .)ך"ש(וכמה שאינם מובהקים רק צריך ליטול רשות מרבו מובהק ,  אם יש לו רבו מובהק-פ שנטל רשות "אע ••••
,  מכאן נראה אפילו לא למד רוב חכמתו ממונ כל שלא נתגדל להיות קרוב לרבו מיקרי תלמידו-והאי ובהקים  ••••

היינו רק כאשר , אבל נראה שכל הדין רבו לגבי להורות לפניו או לקבוע לו מדרש הוא מתרעם או מהרהר אחריו
  ).ך"ש(רוב חכמתו ממנו 

)ä (עבå÷îá íéøçà êåîñì ìåëé ãéîìú ïéàíåáø :  
)å (עגò àìà êîåñä àåää áøä ãéî äëéîñä êîñðä ìá÷ àì íà" äùòð àåäå íéøçà íéðáø é

åáø åðéà íà ììë åéìò øøúùäì áøä åúåàì ïéà óéðñ íäì : åâäð åãáì åëîñ íà ìáà äâä

à ïîæ äáéùéá ãîåìù éî ïëå åëîåñì úö÷ óåôë êîñðäù 'åì åâäðøîòà äáéùéä ìòá ãéîìú àåäù " ô

ä ìòáù øùôàùò åìà íéâäðîì ùéå åðîî íéùåãç øúåé òîù äáéùéåëåîñéù äî ìò ø÷é:  
)æ (עד äëìä ãéîìúì åìàù íà ìáà åéðôì àáù äùòî ìò äøåîùë àìà äàøåä éø÷î àì

åéðôì àáù äùòî ìò äøåî åðéàù ïåéë åúòãáù äî øîåì ìëåé éî éøáãë:  
  ).ך"ש (41ה כדברי פלוני אבל אם מורה על מעשה שהבא לפניו אסור לומר הלכ-כיון שאינו  •

)ç (עה äèåùô àéäù äòåãé äàøåäá ìáà ìàåùì ùåãç åá ùéù øáãá àìà äàøåä éø÷î àì
øúåî åìàá àöåéëå íéùùá øåñéà ìèáì åà íâôì íòè ïúåð ïåâë ìëì:  

  ). ך"ש(ח " וי-לא מקרי הוראה  •
)è (עו÷ø åáø éîéá úåøåäì ìåëé íéðåàâä é÷ñôî íéøôñá áåúëä ìëù áúëù éî ùé äøåé àì 

åîöòî àúìîì àúìî úåîãì åéúåéàø ìò êåîñé àìå åáìî øáã:  
)é (עזøåñàä úà øéúäù íéáøì äàøðù äåîúä øáã øéúäì íëçì øåñàù áúëù éî ùé:  
••••  øåñàä úà øéúäù- øúåî úåéàø íò ìáà )ù"ê.(  
)àé (עח åà øåñà àåäù òãåé åðéàù éðôî äøéáò øáåòù íãà äàåøù ïåâë àøåñéàî éùåøôàì

ôîåáø éðôá øåñà àåäù åì øîåìå åùéøôäì øúåî åúòùø éð42 íùä ìåìéç ùéù íå÷î ìëáù 
áøì ãåáë ïé÷ìåç ïéà:  

)áé (עטåáø íå÷îá íäì äøåé àì åì åìàùå äàøåäì åëøöåä ãéîìú ìù åúéá éðá íà : éî ìë àìå

äìå áùéì øúåî åáø úîùàà úåøå"äàøåäì òéâä ë.  
  ).43ת"פ(ע "וצלהורות ר תלעצמו מו אבל -בני ביתו  •

)âé (פ íéììç íéáø éë øîàð åéìòå çåø ñâå òùø äèåù äæ éøä äøåîå äàøåäì òéâä àìù ãéîìú
äìéôä : äâäò éðôá ìãâúäì ùàøá áùéìå úåøåäì íéöôå÷ä íéðè÷ä íéãéîìúå" ú÷åìçî íéáøî ä

ìòä íéáéøçîåí äøåú ìù äøð ïéáëîå פא øàù åà ïéé éåúù àåäùë äøåé àìù íãà ìë øäæéå íéøáã

éôà íéøëùîä 'ôá øåøá øáã àåäù àì íà èåùô øáãáåäåçá ïééòå àåä áø éá éø÷ ìéæå íé÷ñ"éñ î 'æ':  

____________________ 
 .ם מורה מתוך ספר אינו בגדר מורה הוראה כלל וכלל כדלקמן סעיף טהיינו כל מה שאד 40
 .'אבל מסתמא מותר לומר כדרך תלמוד שפלוני אוסר ופלוני מתיר וכו 41
 .ע אם יש בזה דיוק"וצ, שמשמע כאשר רבו שותק, ש אות כו"ערוה' עי 42
 )ש כה"ערה(וכן עיקר  43
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היינו רביעית חי או אפילו הוסיף מים כל שהוא אבל אם ישן מעט או הלך כדי מיל עבר היין  -שתוי יין  •
 מוסיף בשכרותו אלא ישהה אבל שתה יותר מרביעית אפילו מזוג או ישן או הלך כל זמן, ומותר להורות

ט או פורים ששותים הרבה אל יורה עד למחר חוץ "אבל יו. לפי השכרות עד שלא ישאר משכרותו שום דבר
). ך"ש(מדין שכבר נתן דעתו על הספק מותר להורודת בין לאיסור בין להיתר אפילו אחר סעודה גדולה 

  ).ת"פ(היינו איסור והיתר אבל דיני ממונות מותר 
 ).ך"ש(ולא בפוסקים , ע בפסוקים"ס וצ" ט-רור בפסקים דבר ב •
 מידת חסידות שלא יורה ביום שרתח או מיצר או בא מן הדרך ברגליו או ביתא דאית ביה שכרא או - שם  •

  ).ך"ש(הרסנא אבל אין שם איסור אילו לכתחילה 
)ãé (ø éðôì úåìåùëî ïúåðå äøåú òðåî äæ éøä äøåî åðéàå äàøåäì òéâäù íëç ìë åéìòå íéá

äéâåøä ìë íéîåöòå øîàð : äâä äàøåäì òéâäù íòä ìë åòãéù éãë äæä ïîæá åâäðù úåëéîñä ïéðò

à åáø úî øáë íà ïëìå åëîåñä åáø úåùøá àåä øäåîù äîå"á ïëå úåëéîñì öãéîìú êøãë øáç 

àù íå÷îá ìéòì øàáúðù"à úåùø ö"éå úåëéîñ ö"éèéâ ïúåðå åðéøåîì êîñåî åðéàù éîã à ïéà úåöéìçå ï

 äåðò ãöîù ÷ø àåä íéáøì äçîåîù ìëì òåãéù àì íà ïúðù úåöéìçå ïéèéâì ùåçì ùéå íåìë åéùòîá

 ìáà úåöéìçå ïéèéâ ïúð øáë íà ì÷äì ùé ïåâò íå÷îáå ïéìé÷îå íé÷ìåç ùéå úåìåãâ ù÷áî åðéà úåìôùå

ð ïë äøåú ìàøùé ìù ïâäðî éë øçà êøãá àì"ð ãåòå ì"åî úúì øúåîù ì óàå ïéèéâ øãñéù ãçàì åðéø

åùàøä íéîéáù äëéîñä ïéãîù éô ìòíéðî éëä àðéã éåä àì " àîìòá úåùø úìéèð àìà åðéà åéùëò î

éøùå:  

טעות נפל בהוראתן ' ע ללא ידיעת הגמ"א שאותם המורים הלכה מתוך השו" איתא במהרש-כל חכם  •
 ).ת"פ(א ושאר אחורנים "ז ומג"ך וט"ואפשר דדוקא ללא ש

ע יש איסור וכן "אבל באלמנה ויתום לכו, ה או רק בדיני ממונות"אם זה באו'  עינוי דין יש מח-נו מורה ואי •
 ).ת"פ(להתיר אשה לבעלה 

  ).ך"ש( היינו ולא צריך להיות מורה הורה לכל התורה - שיסדר גיטין  •
)åè (פב÷ì ãéîìúì øåñàø åúåîá àìå åééçá àì åîùá åáøì úåפגùù íéøçàì úåø÷ì åìéôàå íî

åá úåø÷ì ïéìéâø ìëä ïéàù éàìô íù àåä íà øåñà åîùë : äâäìéâøù íù ìáà øéëæäì øúåî åá ïé

åáø éðôá àìù פדåë øúåî ìáà ãáì åîù ÷ø øéëæî åðéàùë à÷åã äæ ìøîåìø  'éðåìô éøåî44:  
 ).ך"ש ( היינו לקרא לאחרים-מותר להזכיר  •
  ).ת"פ(ח "וי, )ך"ש" (רבי"אבל בפניו חייבים לומר ,  היינו שלא בפניו- מורי ' ר •

)æè (פה äàøéá åì øîåàå åéðôì äçåù àìà íòä øàù êøãë íåìù åì øéæçé àìå åáøì íåìù ïúé àì
 ãåáëáå]éáø êéìò íåìù45åì øîåà íåìù åáø åì ïúð íàå  [ éáøå éøåî êéìò íåìù) ïéâäåð ïëåפוéå" à

ðå íéøòð éðåàø øîàðù ììë åáø íåìùá ìåàùì ãéîìúì ïéàãçåàá( פזéðôì åéìéôú õåìçé àìåáø å פחàìå 
åéðôì áñé ,êìîä éðôì áùåéë áùåé àìà .פטíéøçà íò äãåòñá áùåé åáø äéä ,çàå åáøî úåùø ìèåð" ë

íéøçàî ,צ àì åéðôì ììôúé àìå àìà åãöá êåìäì øåñàù øîåì êéøö ïéàå åãöá àìå åéøçàì àìå
 ããöé àìà åéøåçà ãâðë ïååëî àäé àìå åáø øçàì ÷çøúé ïéá åîò ììôúîùë ïéá øçà ãöì åîöò

ãì õåçå åîò êìåäùë 'î ìëä úåîàøúå )àá ïééòå"éñ ç 'ö"ã(. צאàà õçøîì åîò ñðëé àìå" àåä ë
åì êéøö : äâäצבà íùì åáø àáå åáøì íãå÷ õçøîá ãéîìúä äéä íàå" öì úàöצג àìà éøééî àì äæ ìëå

 õçøîá äåøò éîåøò íéëìåäù íå÷îáîá íéëìåäù íå÷îá ìáà øúåî íéñðëðëéì èåùô âäðîä ïëåñ íò 

òà õçøîì åúåçà ìòáå åîà ìòáå åéîçå åéáàå åáø"îâáù ô'46 åéùëòã íòèî àåä ìëäå íìåë åøñà 

 íéñðëîá íéëìåäצד ìåèéù ãò åà ãåîò åì øîàéù ãò ãåîòé àìå áù åì øîàéù ãò åéðôì áùé àìå
 ãåîòì úåùøצהøð àìà åéøåçà åì øéæçé àì åéðôìî øèôéùëåðë åéðôå åéøåçàì òúâåáø éðô ã :âää 

äìçúî åì øîà àìù à÷åãå úåùø åðîî ìåèéìå øåæçì êéøö øéòá ïìå úåùø åðîî ìèðå åáøî øèôðäå צו

à úåùø ìèðù äòùá åì ãéâä íà ìáà øéòá ïåìì äöåøù"úåùø åðîî ìåèéìå øåæçì ö .צז åîå÷îá áùé àìå

____________________ 
 ?למה אין את זה באביו 44
וכן בימים , לרבי, צריכים לומר שבת שלום להרב, ם לומר שבת שלוםוכנראה שגם בשבת שנוהגי 45

 .לרבי' נוראים לשנה טובה וכו
 .ז"א הט,ב פכ,ם איסו"אבל רבתי יב ורמב 46
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åéøáã øåúñé àìå åéðôá åéøáã òéøëé àìå .ééçååéðôî ãåîòì á , ãò äì åéðéò àìî ÷åçøî åðàøéùî
åúîå÷ äàøé àìù åðîî äñëúéù ,çàå"áùé ë .áåëø äéä åìéôàå ,åéðôî ãåîòì êéøö , áéùçã

êìäîë .äâä :צחé"åáø éðôì ãåîòì áééç íãà ïéàã à ,úéáøòå úéøçù ÷ø .צטáøä úéáá à÷åãå , éðôá ìáà

åéðôì ãîòù íéòãåé ïéàù íéøçà ,ãåîòì áééç.  

קסט שמוסיפים בהשבת '  ואם נותן לו רבו שלום יאמר לו שלום עליך רבי ומורי כדלקמן סי- ביראה ובכבוד  •
 .)ז"ט (שלום

א שלא יראה את "וכוונת הרמ, )ת"פ( אם עוב רלפני הרב ואינו נותן לו שלום הוי דרך בורות -דאין לתלמיד  •
 ).ברכי יוסף( שום אבל אם נפגשושיתן לו, עצמו לפני רבו בדווקא לחייב את זה

כ מאחרים וכן הוא "ה אם היה אביו יושב בסעודה עם אחרים נוטל רשות מאביו ואח" וה- נוטל רשות מרבו  •
ת מרבו ו נוטל רשםואם אביו וגם רבו מובהק שלמד עמו בחנם שא, בנוסחאות ברכת המזון וכן נוהגין

 ).ך"ש(כ מאביו "ואח
יונה אמר שמא יצטרך ' ור, כתבו שנראה כמשתחוה לו' והתוס, הטעם שזה יוהרא' י פי" רש-ולא לאחוריו  •

 ).ך"ש(א שבציבור אין להקפיד "וי, )ז"ט(פסיעות לאחוריו בעוד שזה מתפלל ולא יוכל ' רבו לפסוע ג
א שזה אסור אפילו "וי, )ך"ש(א דביזוי גדול הוא "אפילו תלמיד חבר י,  ולהתפלל עם אחוריו לרבו- שם  •

 ).ך"ש(אמות שלו ' חוץ מד
 ).ז"ט(ל צ " צ-ד "צ' סי •
' לעיל רמ סעיף ב' עי, )ז"ט(' א סעיף ג"רמ'  והוא אסור אפילו שלנו בפניו ולענין הלכה עי-יסתור דבריו  •

 ).ך"ש(
 ).ת"פ(אין המנהג כן , באב'  אבל לא בט-לעמוד לפניו  •
  ).ך"ש(א שחייב כל פעם " וי- דאין אדם חייב •

)æé (קîàá áøä êøãá íéëìäî åéäù äùìùìàîùì ïè÷äå ïéîéì ìåãâä òö : äâäקא íéãáëî ïéàã àäå

à ìëî åðééä äæåæîì éåàøä çúôá àìà íéëøãá ' úçà äøåáçá íä íà ìáà úçà äøåáçá ïðéàå åëøãì êìåä

 íéëøãá íéãáëîקבåíå÷îáà äðëñ "ììë ãáëì ö:  

 ).ך"ש(ר אמות הכל מות'  לחאוריו ומצדד עמו לצדדין והקטן לצד שמאל וחוץ לד-הגדול לימין  •
  ).א"רע( ובכלל זה הוא בית הכנסת ובית המדרש - בפתח הראוי למזוזה  •

)çé (קגãîåò åáøù ïîæ ìë ãåîòì êéøö åðéà øåáöá äøåúá úåø÷ì åáøì åàø÷ íà : äâä áøäùë ïëå

à ò÷ø÷ä ìò ãéîìúäå úéáá äìòîì ãîåò"éôàå åéðôì ãåîòì ö 'ñäùë"ëäááù øåáö ïéà äîéáä ìò ú" ð

ãåîòì íéëéøöúøçà úåùøá øôñäã :  
 ).א"רע(אבל אם עמד לנוח צריך לעמוד עוד ,  אם רבו הגיע למקומו אין צריך לעמוד לפניו-אם קראו  •
ה בארון אפילו אם הדלת "וה. שהוא רשות בפני עצמו' טפחים ורוחב ד' ן שהוא גבוה מיה על השלח"ה •

 ).ז"ט(אבל עומדים דרך כבוד ואין חיוב בדבר , פתוח
)èé (àìî ìë ïéàå åúåà ïéøéëî ïéàù íå÷îá àåä íàå åáøì äùåò ãéîìú åáøì äùåò ãáòäù úåë

åöìåç àìå ìòðî åì ìòåð åðéà ãáò àåäù åéìò åøîàé àîù ùùåçå åùàøá ïéìéôú åì:  
)ë (ã÷ë íéîù úàøé åðîî ÷øåôå ãñç åðîî òðåî åùîùìî åãéîìú òðåîä ìä÷å ìæìæîù ãéîìú ìë

äðéëùì íøåâ åáø ãåáë ìëî øáãìàøùéî ÷ìúñúù :  
)àë (קוãåáë åì ÷ìåç åáø ïë íà àìà åáø éðôá ãéîìúì ãåáë ïé÷ìåç ïéà : äâäקזéôàå ' ìù åãéîìú

 åì ÷ìåç áøä ïë íà àìà ãéîìúä éáà åà åáø ãâð áøä éðôì ãåîòì íäì ïéà ãéîìúä ìù åðá åà ãéîìúä

åéðôì áùåéä äæ ìù åáø ïë àåä áøä íà à÷åãå ãåáë:  
 .)ך"ש(ה אם אחרים שם חולקים לו כבוד " ה-וד רבו חולק לו כב •
ה אין חיוב " לעתאמנם אם נישא, הפילו לאחר מיתאו, 47ח חייב בכבודה" אשת ת-שם  •

 ).ז"ט(
אמנם אם מזכירו הרבה אפשר ,  המזכיר שם של אדם גדול צריך להזכירו בגוף שלישי-שם  •

 ).ז"ט(ותלמיד חבר אין חיוב כלל , בגוף שני
 ).ך"ש( כבוד של רבו של רבו דוחה כבוד רבו -כ "א גודוקא אם הרב הו •

____________________ 
 .59לקמן הערה ' עי 47



 כבוד אב ואם

10 

)áë (קחåðéáø éðúãîì åì øîåà äøåú éøáã ìò øáåò åáø äàø48êëå êë  : äâäקט ÷ø øåáòì äöø íàå

ôà ïðáøã øåñéà ìò" åãéá úåçîì êéøö äקי øåñéà àåä íà äæ ìò úåù÷äì åì ùéå äùòî äùåò åáø äàåøä

åä íàå äùòîä íãå÷ åì äù÷é àúééøåàãçéðé ïðáøã øåñéà àåçàå äùòîä úåùòì " åðéàå ìéàåä åì äù÷é ë

äæ ìò úåù÷äì åì ùéù àìà øáåòù éàãå òãåé:  
 ).ך"ש( דרך כבוד -אומר לו  •
 ).ך"ש(ח שבכל אופן צריכים למחות " וי-הרואה רבו  •

)âë (קיאåðéáø éðúãîì êë åì øîåà åéðôá äòåîù øéëæîù ïîæ ìë:  
)ãë (קיבî òîù àìù øáã øîàé àìåøîåà íù øéëæéù ãò åáø:  

 ואם לא שמעו מפיו צריך ,שסתם מה שהתלמיד אומר סוברים השומעים שמפי רבו שמע -שם אומרו  •
 מיהו עכשיו סתם מה שהאדם אומר . אבל שמועה ששמע מרבו רשאי לאומרו בסתם,להודיעו מפי מי שמע

 ,ש משם עצמו" וכ,לומר בסתםמ ודאי דאסור " ומ. והלכך הדין משתנה,סוברים העולם שהוא מפי עצמו
 .)ך"ש (דבר ששמע מאחרים דהוי מתעטף בטלית שאינו שלו

)äë (קיג åáì äìâîù ãò åéãâá ìë åéìò òøå÷ åáø úåîéùëקיד çôè àìà òøå÷ åðéàù íéøîåà ùéå
 íåé úö÷î åà äúéîä íåé úö÷î úåìéáà éðéã ìëå äöéìçá åéìò ìáàúîå íìåòì äçàî åðéàå

äòåîùä:  
 ).50ת"פ(כ מת מחוייבים לקרוע עליו כדין רבו "ואח 49הר גרים והכניסן תחת כנפי השכיניי מי שג- רבו  •

 ).ך"ש(ע " לכו-ואינו מאחה לעולם  •
)åë (קטוéôà ' åéáà ìò òøå÷ù íùë åáø ìò òøå÷ ä÷åçø äòåîùá)òå"éñ ì 'ù"òùå î"ã: (  
)æë (קטזåúîù éî ïéãë ïéé äúåù åðéàå øùá ìëåà åðéà åéðôì ìèåî úî åáøù éîåéðôì ìèåî :  
)çë (קיזé êåú åáø øéëæîùë"åáëùî úøôë éðéøä øîåì êéøö ùãåç á51:  
)èë (קיח äâä úåî åáäà éàðùî ìë ììëá àåä åáø éðôá ÷øקיט çëá åôåâî àöéù øáã àåäù åçéë à÷åãå

÷åøì àåä ñåðàã øúåî àîìòá ÷åø ìáà:  
 ).ך"ש( היה לו להסתלק משם או להבליע בכסותו -ודוקא כיחו  •

)ì (קכ ìë åðééäã ÷äáåî åáøá àìà åøîà àì åáø úà íäá ãáëì êéøöù åðøîàù íéøáãä åìà
àøîâ àøîâ íà äðùî äðùî íà àø÷î àø÷î íà åðîî åúîëç áåøù : äâäקכא ø÷éò åìà íéîéáå

ää ÷ñô åãîìù éîá ÷ø äæä ïîæá íäá íéâäåðù íé÷åìéçå ìåôìôä åãîìù éîá éåìú åðéà úåðáøääëì ïåéòäå 

úîàä ìò åãéîòäåøùåéäå , íéøáãä åìà ìëá åãáëì áééç åðéà åðîî åúîëç áåø ãîì àì íà ìáà 
 åéðôìî ãîåò ìáàקכב àåäù íéúîä ìë ìò òøå÷ àåäù íùë åéìò òøå÷å åéúåîà òáøàì òéâéùî

ìî ãîåò ìåãâ ïéá ïè÷ ïéá ãçà øáã àìà åðîî ãîì àì åìéôà íäéìò ìáàúîåéðô åéìò òøå÷å 
)éñ ïî÷ì ïééòå 'ù"ç óéòñ î': (  

ח "ח הלומדים ביחד ומקשים ומפרקים זה לזה יש פוסקים דדינן כרבן מובהק וי"ת'  וב- אבל עומד מלפניו  •
 ).ך"ש(

  ).ז"ט( היינו קרע שמתאחה -על כל המתים  •
)àì (קכגòà äîëçá åðîî ìåãâù éî éðôá øáãî åðéà úåðååëî åéúåòãù íëç ãéîìú ìë" àìù ô

íåìë åðîî ãîì : äâäקכדøåäì íãàì ïéàå åðéàù éô ìò óà øéòá åðîî ìåãâ ùé íà äðù íéòáøà ãò úå

åáø, קכה øéúäì éàùø åøéáç ïéà øñàù íëçìå÷ùîäòèù äìá÷ åì ùé íà ìáà úòãä , øáãá äòèù åà 

äðùî52øéúäì ìëåé ,åá øåæçéù ãò äøåîä íò ïúéìå àùéì ìåëé úòãä ìå÷ùá äòè íà åìéôàå , ïéà ïëìå 

____________________ 
 .א שאפילו לא למד את זה ממנו אומר כך"גר' עי 48
 .והשיאו לישראל, ם וגיירו"על מי שקנה עבד מעכוהשער אפרים מדבר  49
 .ע בבעל תשובה,וצ 50

51
 .לעיל רמ סעיף ט' עי 

ע ולא חלקו עליו "י בשו"כל מה דסתם לן הב: ל" זק ב"פתחי תשובה חושן משפט סימן כה ס' עי 52
ה ל כדבר משנ"כ ה"ג, א דעת חולקים והסכים עמהם"ובמקום שהביא הרמ, הבאים אחריו הוי דבר משנה
ך בהכרעתן כדבר משנה בכל "ע וש"ל סמ"ה, א ולא הכריע"ובמקום שכתב י. בארצות הללו דנוהגין כוותיה
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ñéàøå ìàåùì ]ìåàùì [éðùì,áå øåñàì ïåùàøä äøåä øáëù åúåà òéãåéù ãáì,éôàå  ' øáëå ïåùàøä øéúä íà

úòãä ìå÷ù çëî øåñàì éðùì ïéà åúàøåä äìç,àá äæ ìëå äúå àèéùô øçà äùòîá ìáà äîöò äàøåä 

åéìà äàøðù äî úåøåäì ìåëéù:  
 .)ך"ש(שנה אחרי שהתחיל ללמוד ' א מ"וי', א מגיל מ" י-שנה ' מ •
שנה בששוה ' א שאין להורות עד מ"שנה וי' פ שלא הגיע למ"אם שניהם שוים מותר אע -אם יש גדול ממנו  •

 ).ך"ש(לגדול העיר בחכמה ויש לחהמיר 
 ).ך"ש(ר אם שוה לו בחכמה יו בענאו זקן ממ -שם  •
 ).ך"ש( היינו כשכבר חלה הוראתו אבל כאשר הם בבית המדרש יכול להתיר -חכם שאסר  •
 ).ך"ש(א שהיינו דווקא כאשר הם שוים בחכמתם "וי, דול ממנו בחכמהאפילו הוא ג א" י- אין חבירו  •
 ).ך"ש( ואם התיר אינו מותר - התיר  •
, )ך"ש(ח שקבלה לא מספיקה לבטל הפסק של הראשון "וי, )ך"ש( היינו שהראשון טענה -אם יש לו קבלה  •

 רבותיו אין רשאי אבל אם חולק גם על, א אבל המורה צריך לקבל דעת רבותיו,ויש מקיימים דברי הרמ
 .)ת"פ(להתיר 

אם ידע מהראשון ולא , משיקול הדעת' הוא נסתר מדבר משנה וב' טעמים וא'  אם יש בדבר ב-בדבר משנה  •
ונראה כטעה בדבר , ואם טעה בשניהם יש להסתפק, מהשני זה טעותב שיקול הדעת ואסור לפסוק נגדו

 ).ת"פ(משנה 
כ נודע שטעה בדבר משנה ,לאסור בהנאה וזרקו לאיבוד ואח ואם שלח שלוחו אל המורה והורה לו -שם  •

 ).ת"פ (53שניהים פטורים

אבל אפילו אם נשא ונתן עם , ופסק כאחד מהם ובדרך כלל פוסקים כשני'  היינו שיש מח- בשקול הדעת  •
ורק במקרה שיכול לברר שטעה בשיקול , כיון שעשתה חתיכה של איסור, הרב וחזר בו אינו יכול להתיר

 ).א"רע(י גדול ממנו " מחזירים הדין במומחה וקיבל עליו ע).ך"ש ( ולא ששינה דעתו,הדעת
 .)א"רע(א אין מן הראוי אבל אפשר "א שגם לרמ"וי, )ך"ש(ח שאם התיר יכול לאסור " וי-ואפילו אם התיר  •
  קצת ממנו או נתערב בין דבר התיר אבל משום קבלתן שאכלכגו  היינו שנעשה איזה מעשה להקל- שם  •

 ).ז"ט(ההוראה ממנו לחדו לא מהני ולא יהא השני רשאי לחלוק להחמיר משקול הדעת 
 ואפילו המתיר , אפילו בעל כרחו,אם טעה בשיקול הדעת והתיר מחזירין הוראתו ואוסריםא ד" וי-שם  •

 ).ת"פ(בעצמו אינו רשאי לנהוג קולא בדבר כיון דלדעת הרוב טעה בשיקול הדעת 
 או גדר או סייג אינו יכול להתיר אפילו במעשה רמחכם הראשון אסר מחמת חוה ואם -אבל במעשה אחר  •

  ).54ת"פ( היינו חכם השני ואל מי ששמע מהחכם השני ).ך"ש(אחר 

)áì (קכו ãçàì åà åéãéîìú ìëì íäî ãçàá åà åìàä íéøáãä ìëá åãåáë ìò ìçîù ÷äáåîä áøä
ìúä ìò äåöî ìçîù éô ìò óàå ìåçî åãåáë íäî åøãäì ãéîקכז)åúåæáì øåñàå(:  

)âì (קכחêìùë êéìò áéáç êãéîìú ãåáë éäé55:  
)ãì (קכט åáø úãéáàå åéáà úãéáà)÷äáåîä( åáø ãâðë ìå÷ù åéáà äéä íàå úîãå÷ åáø úãéáà 

çàå åáø ìù çéðî éåàùî íéàùåð åáøå åéáà äéä úîãå÷ åéáà úãéáà" åéáà äéä åéáà ìù çéðî ë
çàå åáø úà äãåô éáùä úéáá íéãîåò åáøå" úà äãåô ëåéáà äãåô íëç ãéîìú åéáà äéä íàå 

åáø úà äãåô êë øçàå åéáà úà : äâäקלòàå åáøì íãå÷ åàùî ÷øôî ïëå" åáøë äîëçá ìå÷ù åðéàù ô

é åáø ãâðë ìå÷ù àäéù ãò íãå÷ åéáà úãéáà øéæçî ïéà ìáà" ààì÷ åîò ãîåìù åðééä åéáàì íãå÷ åáøã àä

à íðçáìáãîìîå éáø åì øëåù åéáà íà  åøáã ìëì íãå÷ åéáàø÷éò éì äàøð ïëå :  
 ).ך"ש) (א"מ רסד ס"חו' עי( אבל אם אפשר להחזיר את שניהם חייב להחזיר את שניהם -קודמת  •
 ).ך"ש( אבל אינו מובהק אביו קודם אפילו אינו חכם כלל -המובהק  •
, )ך"ש (56ן קודםוכן אם אחר נותן השיכורת לרבו אבידת הנות, אם הרב לא מלמד בחנם -קודם לכל דבר  •

 ).א"רע( לא חלקו כך יםאבל הפוסק

                                                                                                                                        
אחר , ש עוד שכתב דלא ידע בזמנינו זה היכי דמי טעה בשיקול הדעת ודיתברר ודאי שטעו" ע'וכו. ענין
 .ש"ע', ל כטעה בדבר משנה כו"ל כל מה שנזכר בספרי פוסקים ה"דקיי

 .והשליח אונס, פ שגרם להזיק לא נתכווין להזיק ולא הזיקו בידים"אער משום המורה פטו 53
 ?ע"וצ, שמשמע משם אם יש רב מקומי אסור להורות נגדו?לבדוק 54
האמת יעשה דרכו כי מאמר כד ניים ושכיב אינו לגנאי רק שבח : ל"קנב ז' ת חוות יאיר סי"שו' עי 55

 לומר עליו שטעה בטעות כזה אם לא שאמרו כד ניים א"גדול ומופלג שלפי מעלתו ומדרגתו של רב א
 .ושכיב
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  ).ך"ש(ח " וי- וכן מפרק  •
)äì (קלבåáø ìùå åéáà ìùì úîãå÷ åúãéáà:  

פ כן יש לו לאדם ליכנס לפנים משורת הדין ואל לדקדק ולומר שלי קודם אם לא " אע-אבידתו קודמת  •
  ).ך"ש(בהפד מוכח 

 )åì (קלגùîë úééä íà êîî ìá÷î éðéà åøéáçì øîåàäïåéæá íåùî åúåà ïé÷ìî ä : äâäקלד ãéîìúå

 åì ïéòîåù ïéà åàì íàå åì ïéòîåù äùòî íãå÷ äøîà íà äéãéãì êééùä øáãá äëìä øáã øîàù íëç

 ïéà ìáà åì ïéòîåù äàøð àåäå åéøáãì íéðô äàøîå àøáñî øáã øîåà íà ìáà éúìá÷ êë øîàù à÷åãå

îåã ïðéàù éããäì íéøáã éîãî àîìã äéãéãì ïéòîåùåì ïéòîåù èåùô àåä íà ìáà íé:  

 ).ז"ט(א היינו דווקא שהרב קיים " י- כך קבלתי  •
 )ז"ט(דאז אין סומכים על המורה אלא על הסברא ,  היינו בדבר שהוא פשוט לכל-דבר מסברא  •
 ).ך"ש(ס או בפוסקים " היינו בש-פשוט  •

  
  :א ורוחו הוא קבצם"הרב המחבר יזייס והפוסקים אשר אסף "גת הוראות איסור והיתר העולה מכל השנהקיצור בה

 רק שיודיעוהו שאסר הראשון ואם }היינו על אותו החתיכה {א חכם שאסר וחלה הוראתו ונתפשטה מותר לשאול לשני
ה יכול להתיר אבל אם אינו "מ סימן כ"מברר שהראשון טעה בדבר משנה או שטעה בשקול הדעת ועל דרך שנתבאר בח

בלה להתיר או שהוא חולק עליו בשקול הדעת אפילו הראשון חוזר ומודה לדבריו אינו יכול לברר שטעה רק שיש לו ק
ויש אומרים שאפילו השני גדול ממנו בחכמה ובמנין אינו יכול , יכול להתיר ואם התירו אינו מותר דשויה חתיכה דאיסורא

 ולא חלה עדיין ית המדרשושבים בבואם שניהם י, ואם התיר הראשון יכול השני לאסור, להתיר ויש מתירים בגדול ממנו
וכל זה באותו דבר עצמו אבל במעשה אחר יכול להורות היתר אם לא שהראשון אסרו , הוראת הראשון יכול השני להתיר
  :]כל זה נמאצ בסעיף לא [משום חומרא או משום סייג וגדר

 הלך אחר המחמיר אפילו הוא קטן ח שחלוקים זה עם זה בטומאה וטהרה או באיסור והיתר אם הוא דבר תורה"ב שני ת
ממנו בחכמה ובמנין פירוש שאין לו כל כך תלמידים כמו חבירו ואם הקטן הוא תלמידו אין הלכה כתלמיד במקום הרב 
אף על פי שהוא מחמיר באיסור תורה ואם נתחכם התלמיד כרבו שוה הוא לו ואם הוא דבר דרבנן אם שניהם שוים שלא 

אחר המיקל ואם אחד מהן גדול בחכמה או במנין והוא מיקל אפילו עשו מעשה להחמיר כדברי נודע איזה מהן גדול הלך 
הקטן מהדרינן עובדא ואם הגדול מחמיר סומכין על הקטן בשעת הדחק ואם אחד מהן גדול בחכמה והשני במנין דהיינו 

תו נקרא זה שגדול במנין גדול ש שאם רוב תלמידים אומרים כמו"שיש לו תלמידים הרבה אפילו אינם אומרים דעתם וכ
ואם אחד מהם גדול בשנים לא נקרא גדול בשביל זה וכן סומכים על התלמיד במקום הרב באיסור דרבנן אם , נגד חבירו

הוא שעת הדחק וכן במקום מחלוקת יחיד ורבים אם עשה כיחיד להחמיר מהדרינן עובדא ואם הרבים מחמירים סומכים 
  :ת הדחקעל היחיד באיסור דרבנן ושע

ג ושעת הדחק היינו דוקא במקום הפסד מרובה או בהפסד מועט לעני בדבר חשוב או לעשיר לכבוד שבת ויום טוב או 
ובכל האיסורים חוץ מיין נסך אם יכול למכרו לעובד כוכבים ואין הפסד מרובה לא מיקרי הפסד מרובה . לכבוד אורחים

  :ןאף על פי שמפסיד כל הריוח כיון שאין מפסיד הקר
ס או שקול הדעת וכיוצא בזה יש "ד וכל זה שכתבו היינו בסתם אבל אם תמצא לפעמים עוד צד היתר אחר הן מן הש

ומטעם , לעשות כפי מה שיראה בעיניו ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות אם הוא בר הכי שיודע להכריע ולהבין ולהורות
  :ם לכללם אלו הוא מפני שיש שם איזה צד או טעם אחרס ופוסקים דברים סותרי"זה אם תמצא באיזה מקומות בש

 או שאר אחרונים שמביאים בתחילה סברא אחת בסתם ואחר כך יש א"מה זה שתמצא בכמה מקומות בדברי המחבר והר
מי שמתיר או יש מי שאוסר או יש מתירין או יש אוסרים או יש מי שחולק או יש חולקים הוא מפני שנראה להם עיקר 

תבו בסתם והסברא האחרת היא טפלה בעיניהם ועל כן צריך עיון וישוב הדעת מפני מה היא טפלה אם מפני כהסברא שכ
שהוא כקטן נגד גדול או תלמיד נגד הרב או יחיד במקום רבים ועל הדרכים שאמרנו ואם היא טפלה מחמת שהיה בעיניהם 

 עובדא אם עשה להחמיר באיסור דרבנן ואם הוא בחזקת קטן נגד גדול כיון שאינו בבירור קטן נגד גדול לא מהדרינן
בשעת הדחק ויש לבעל נפש להחמיר לעצמו באיסור '  אין להורות כסברא הטפלה לא להחמיר ולא להקל אפיהאיסור תור

  :תורה
מונים להם שנים באיסור והיתר אפילו הוא צריך להסברת הרב ובשעה שמלמדו ' ו אם הרב והתלמיד מסכימים לדעת א

  :ן הוא סומך על פיוהרב הדי
אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו והם מסכימים לענין הדין אין לסמוך עליהם ' ז אם אין הרבים מסכימים מדעת א
  :להתיר באיסור תורה ובאיסור דרבנן

ח כל מקום שדברי הראשונים כתובים על ספר והם מפורסמים והפוסקים האחרונים חולקים עליהם הולכים אחר 
 אבל אם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא עלה זכרונו על ספר ונמצא אחרים חולקים עליו אין צריך לפסוק ,האחרונים

כהאחרונים שאפשר לא ידעו דברי הגאון ואי הוי שמעי הוי הדרי בהו ויש חולקים שאין שומעים לאחרונים נגד גדולי 
ק עליו אם הוא מפורסם בכך שהוא ראוי לחלוק הראשונים ויש להחמיר ומכל מקום אם האחרון מביא דברי הראשון וחול

יכול לסמוך עליו וצריך להתישב בדבר מיהו אם יש ביד המורה להכריע יכול לפסוק כאיזה שירצה ומכל מקום אין לחלוק 
  :ף כבר פסקו דורות הגאונים"ומקודם הרי, על הגאונים הקדמונים

                                                                                                                                        
 .ואז אבידת רבו או אביו קודם, ע אם אחר משלם"וצ 56
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ילו בשל עובד כוכבים ואפילו במקום שאין הפסד מפני ט כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את המותר אפ
שעל הרוב יש בו צד הקל במקום אחר מחמת שנאסר והוי חומרא דאתי לידי קולא ואף על פי שלפי הנראה לא יבא מזה 

לפיכך אם הוצרך לאסור מחמת ספק או מחמת חומרא , צד קולא אסור שאפשר שיתגלגל ויבא קולא עד אחר מאה דברים
 האיסור ברור כשמש צריך המורה לומר שאין האיסור ברור אלא שאנו מחוייבים להחמיר וכל שכן אם המורה בזה שאין

  :מתיר בשעת הדחק וכיוצא בו שיאמר לו כן
י בית דין אחד בעיר אחת שנחלקו בדבר אסור להורות מקצתן כך ומקצתן כך משום לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות 

ישראל והתורה נעשית כשתי תורות וכן אסור לעשות כל כת וכת מהם כדבריו או לנהוג כן אף על ודבר זה גורם מחלוקת ב
פי שאין מורין כן להדיא אף על פי ששניהם שוים בחכמה ובמנין אלא ישאו ויתנו בדבר הרבה עד שיסכימו כולם לדעת 

בר דרבנן יעשו הכל כדברי המקילים אחת ואם אי אפשר בכך אם הוא דבר תורה יעשו הכל כדברי המחמירים ואם הוא ד
ושתי בתי דינים בעיר אחת יכולים להורות אלו כך ואלו כך ודוקא בשני בתי דינים ידועים אבל אם אין ידועים שני בתי 
דינים בעיר אסור לנהוג מקצת העיר כך ומקצת העיר כך ואף על פי שעל ידי מחלוקת זה נעשו שני בתי דינים אסור מכל 

מהן גדול מחבירו ועל דרך ' ח החולקים בדבר וא"גדול מחבירו דינן כשני ת' ד א"מרבה מחלוקת ואם בשכן שדבר זה 
  :שנתבאר למעלה

 

âîø ïîéñ  
ú"è åáå úîã÷åî åúøåçñ úøéëîå ñîî øåèô äéä ç ' íéôéòñ  
)à (קלה íéîëç éãéîìú ïéà äæá àöåéëå øéòä úåøéôçáå ïéðáá úåùòì íòä øàù íò íîöòá ïéàöåé

úé àìù õøàä éîò éðôá åæáקלוïéøëåù ïéà íîå÷îá íéøçà åìéôà íéøåèô íäù ïåéëå.  
 )á (קלז íéøëåù àìà íîöòá ïéàöåé ïéà íà ìáà åîöòá àöåé íãà ìëùë íéøåîà íéøáã äîá

 íéî úåøàá ïåâë íãàä ééçì êéøöù øáã íà åúåùòì øéòä éðáî ïåîî íéáåâ åà íîå÷îá íéøçà
 í÷ìç úúì íéáééç íäá àöåéëå)קלחçàå ïîöòá åëìä äìçúá íàå"ú íéøçà øåëùì åëìîð ë" íéáééç ç

í÷ìç ïúéì( àì íéøîåùä øëùå äéúåìãâîå øéòä úåîåç ïåâë øéòä úøéîùì êéøö àåäù øáã ìáà 
 éðéî ìëî íéøåèô åéä ïëìå íúøéîù ïúøåúù äøéîù ïéëéøö ïéàù íåìë íäì úúì ïéáééç åéä

øéòä éðá ìë ìò íéáåö÷ä íéñî ïéá íéñî ïéá íéòåá÷ä ïéá åãáì ùéà ìë ìò áåö÷ àåäù ñî ïéá 
äâä ùéàå ùéà ìë ìò íéòåá÷ä åìéôà íìéáùá òåøôì øéòä éðá íéáééçå íéòåá÷ íðéàù : åìéôàå

úù ïåîâää øîà íà" ïéà ïúéì íëç ãéîìú ìò øåáöä åîéøçä íàå íãòá úúì øåáöä áééç åðúé íîöò ç

 ìåëé äéä íëç ãéîìúå íåìë íäìù íøçáúä íà ÷åìéç ïéàå åéîã åãòá åðúéù øåáöä úîùìå íéøçäì" ç

éðò åà øéùò  íà åäéîå íéáééç íúåðîåà íúøåú ïéà ìáà íúåðîåà íúøåúù íéîëç éãéîìú à÷åãå
 éåðô àåäù äòù ìëáå øùòúäì àìå åééç éãë åá ñðøôúäì ïúîå àùî èòî åà úåðîåà èòî åì ùé

ã ìò øæåç åé÷ñòî" àø÷ð øéãú ãîåìå úåúðîåà åúøåúäâä  :קלט åà äáéùé ñôåú àåäù ïéá ÷åìéç ïéàå

úì ÷æçåî àåäù ÷ø ç àì" åéùåøéôå ãåîìúä úåîå÷î áåøá åúòãî ïéáîå äøåúá ïúéìå àùéì òãåéù åøåãá ç

 øàáúðù êøãë åúåðîåà åúøåúå íéðåàâä é÷ñôáåáâ ìò óàå àøèéì åì åðúéù ïéðòì íëç åéùëò åðéøåãá ïéàã 

ùééáî íà àáäããå57î "úì ÷æçåî àäéù ÷ø äæá íäì ïéìé÷î ñîî åøèôì ïéðòì î"îå øàáúðù åîë ç" î

ú øåèôì åâäðù úåîå÷î ùé" åâäðù úåîå÷î ùéå ñîî çïøèôì àìù.  

 .)ך"ש( היינו שהקהל נמלכו לשכור אחרים - כ נמלכו "ואח •
 ).ך"ש(ה ברח חייב בכל מקום ואפילו על נכסיו אחריות לשלם המסים " ואם ע-לכן היו  •
 ).ך"ש (58ה מכסים" וה-מכל מיני מסים  •

 ).ך"ש] (לגוים[ ואפילו אם מלוה בריבית -משא ומתן  •
ואפילו כסף בצד שמא , נקראד בצמצום אלא כל שיהא מתעסק כדי להחיות נפשו כדי חייו " ל-כדי חייו  •

 ).ך"ש(ואפילו אם הוא עשיר , יקרה משהו
ח כאן ראוי לפטרו ממס "כל זמן שהוא ת,  מקום אחרח גדולים" אפילו אם יש ת- ח "מוחזק לת אשיהרק  •

ז כל הלומדים פטורים תלוי בראות עיני טובי העיר אמנם מי שהומחה לרבים ורבים "א שבזה" וי).ך"ש(
 ).ת"פ(ח גמור יש לו "קבלוהו לעיהם להיות להם לרב וקוב עמדר שויישבה ודאי אין ת

____________________ 
 .ג"סי' א' מ סי"חו' עי 57
ואם תאמר דינא דמלכותא דינא ומלכותא אמר ליפרע צורבא מרבנן . ח לנדות ולשמת על זה" יכול הת58

ו דינא ומלכותא אמר דליעביד לא מתקרי דינא ל דכל מילי דלא"הא ליתא שכבר כתבו הראשונים ז
 ).ם אלשקר יט"ת מהר"שו (דמלכותא אלא חמסנותא דמלכא שלא אמרו דינא דמלכא אלא דינא דמלכותא
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â óéòñ  
  . úàøé åá ïéàå úåöîá ìæìæîä íëç ãéîìúåøåáöáù ì÷ë àåä éøä íéîùקמ

ã óéòñ  
øåëîéù ãò äøåçñ äúåàî øåëîì íãà íåùì ïéçéðî åéä àì øåëîì äøåçñ åì ùéù íëç ãéîìú קמא

 åìù úà äìçú àåäקמב äçååø úéì àäã àì éðáæîã íéåâ àëéà éà ìáà éðáæîã íéåâ àëéìã à÷åãå
 ïðéãñôî àì éãëá êðäì éãåñôàå ïðáøãî àáøåöì  

ä óéòñ  
ëç ãéîìú åéðôì åîã÷ù íéøçà íéðéã éìòá íù ùéå ïééãä éðôì ãîåòå øçà íò ïéã åì ùéù íקמג

ú ìù åðéã íéîéã÷î äìçú" çקמד åúåà ïéáéùåîå  
 ח משום עשה דכבוד תורה"פ שבעלי הדינים צריכים לעמוד מושיבים את הת"שאע - ומושיבין אותו  •

  ).ך"ש(
å óéòñ  

 íéîëçä úà äæáîä ìëå íìåòì ÷ìç åì ïéàקמו ïúåàðùì åà íéîëç éãéîìú úåæáì àåä ìåãâ ïåòקמה
ììëá àåäå àáää øáã éë  ' äæá)àì åè øáãîá (äâä :קמזëå úåëìä äðåùù éîá ùîùì øåñàå" éîá ù

îá ùîùéù íãå÷ úåëìä äðåùù éîá ùîùì íéã÷éå àøîâä àåäù ãåîìú äðåùùàøîâ äðåùù é.  

לא בשונה הלכות דלא , על כבודו אמרודרב שמחל , ואפילו אם מוחל אין מחילתו מחילה -שונה הלכות  •
, ראה דבשכר שריונ,  ומיהו יש צד לומר שאם עושה מעצמו מרצונו מותר,הגיע למדרגת תורה דיליה היא

  .)שיורי ברכה (אם מלמדו איזה דבר הלכה לשונה הלכות מותר להשתמש ממנו משום שזהו שכרוו
æ óéòñ  

 ôàåéðôá àìù åìé (åúåà ïéãðî åéä ïéã úéá ïéàåקמט(ú äæéáù åéìò åãéòäù éî" íéøáãá åìéôà çקמח
 åìéáùá åäåãéðù íëçä äöøéù ãò âé åì íéøéúîקנ ïéãðî ïéã úéá åúåî øçàì íëçä úà äæéá íàå

äâä äáåùúá øåæçéùî åì íéøéúî íäå åúåà:ú ïéã ïéà ìáà " àøèéì ùééáîä åì ïúéù ïéðòì äæä ïîæá ç

àáäãã, קנאîå"áä åñð÷é î" éôì ùééáîä ãé ãùééáúîäå ùééáîä, úåæáì äáéøîá íëçä ìéçúé àìù ãáìáå 

åãâð åñøúéå åäåæáéù äæá íåøâéå ïéãë àìù íãà éðá,îå " íãà ìëì úåùø ïéà úö÷ íëçä ìéçúä íà óà î

úåæòá åì úåðòì åãâð óéöçäì,íéðééãä úåàø éôì ìëäå .   

  ).ך"ש ( היינו שְיַרצה ולא צריכים שהחכם יסכים-עד שירצה  •
 óéòñç  

 , äãðî äéä åîöò íëçäåãâðë øé÷ôäù õøàä íòì åãåáëì,äàøúä àìå úåãò àì êéøö ïéàå קנב
íëçä äöøéù ãò åì ïéøéúî ïéàå.åì íéøéúîå äùìù íéàá íëçä úî íàå , ìåçîì íëçä äöø íàå 
äâä åãéá úåùøä åäãéð àìå åì: קנגé"ú ïéà äæä ïîæáù à" àðéã úåùòì àìå åîöò ãåáëì úåãðì ìåëé ç

ôðìäéù,íé÷ìåç ùéå , ÷æçåî àäéù ãáìáå êëì éåàøå.  

  ).ת"פ( היינו שביזהו ולא שלא קמו בשבילו -לכבודו  •
 ,' הא: והצריכו בו תנאים,אין לעשות לכבודו אלא חכם אשר ראוי למנות פרנס על הצבור - וראוי לכך  •

דו שגור בפיו וידע  שיהא תלמו,'התנאי הב. שלמד כל התלמוד בענינים הנוהגים לאפוקי הלכתא למשיחא
 שלא פירש מתלמודו לעניני העולם שלא לצורך הכרחי ,'התנאי הג. להוציא ממנו דינין על קו היושר

 שלא יהא ,'התנאי הד.  שאם שנה ופירש יותר גרוע הוא מעם הארץ,לפרנסתו או לצרכי צבור המוטלים עליו
ל שלא נאמרו דברים אלו "מיהו י. וייה כן אין ראוי לחוש לכבודו ואדרבה שרי לבזהסני שומעני שאם הי

 אבל אם אין שם גדול ,)התנאים הראשונים' פשוט דזה קאי רק אב(אלא בשיש שם חכמים גדולים ממנו 
 ).ת"פ (ממנו דיפתח בדורו כשמואל בדורו

è óéòñ  
úì çáù åðéà åãåáëì úåãðì íëçì úåùø ùéù éô ìò óà"äæ øáãá åîöò âéäðéù ç,ãá " à

øúñá åäåôøéçù,åãåáë ìò ìåçîì åì øåñà àéñäøôá åäåôøéç íà ìáà , øáãä øèåðå í÷åð àìà 
åì çìñéå äìéçî åðîî ù÷áéù ãò ùçðë. 

  
 ãîø ïîéñ  
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)à (קנדíëç ìë éðôî íå÷ì äùò úåöî59éôà  'éôàå íéëçå ÷éðé àìà ï÷æ åðéà ' åáø åðéà)äð÷ àåäù ÷ø

åðîî ãåîìì éåàøå åðîî ìåãâ ( äáéù éðôî íå÷ì äåöî ïëååð÷äãäðù íéòáù ïá åðéé) æð÷ò àåä åìéôà" ä

òùø äéäé àìù ãáìáå(.  
•  ÷éðé- âé ïáî úåçô åìéôà )è"æùå "ê( , íòä øàùî äîëçá âìôåîá à÷ååã åðééä)ù"ê.( 

•  åðîî ìåãâ-ðë " íòä øàùî äîëçá âìôåî àåäù ì)ù"ê.( 

)á (קנחåéðô ãâðëî åøáòéù ãò åéúåîà òáøà êåúì òéâéùî íäéðôî íå÷ì áééç éúîéàî קנט áåëøå
éîã êìäîë:  
 והיינו בתוך ארבע אמותיו שמוכחא מילתא , דבעינן קימה שיש בה הידור-ארבע אמותיו  •

 .)ת"פ(ואפילו סומא חייב , )ז"ט (שמפניו הוא עומד

ת במקום שיושב כי צר לו "ת על ברכיו ועבר רבו ואין מקום להניח הס"אדם שיושב וס -שם  •
 ב ואל תעשה עדיף'ואם בקש לעמוד אומרים לו ש, ת"אינו מחוייב לקום עם הס, המקום

  ).שיורי ברכה(
)â (קס åéðôî íå÷ì êøèöé àìù éãë åéúåîà òáøà êåúì òéâéù íãå÷ åðîî åéðéò íéöòäì øåñà

åéúåîà òáøà êåúì òéâéùë:  
)ã (קסא äá ùéù äîé÷ úøãäå íå÷ú áéúëã õçøîä úéáá àìå àñëä úéáá àì íäéðôî íéãîåò ïéà

 øåãéä)á à÷åãåíéãîåò ïåöéçä úéáá ìáà õçøî ìù éîéðôä úéá(:  
אבל ברבו מובהק וכן באביו חייב לעמוד ,  היינו ברבו שאינו מובהק-אין עומדים בפניהם  •

 ).ת"פ(
  ).ך"ש( כיון שיש שם שאילת שלום 60 אפילו בבית האמצעי-בבית החיצון  •

)ä (קסבíëç ãéîìú éðôá ãåîòì íéáééç úåéðîåà éìòá ïéà61é÷ñåòù äòùá ïúëàìîá í62 àåä íàå 
éàùø åðéà åéðôî ãåîòì åîöò ìò øéîçäì äöåøå íéøçà úëàìîá ÷ñåò:  

)å (קסג êøãá åì êìé àìà åéðôî åãîòéù íäéðôì øåáòì ïéåëì øåáöä ìò çéøèéù íëçì éåàø ïéà
åì àåä úåëæ íäéðôì øåáòé àìù éãë êøãä óé÷äì ìëåé íàå ãåîòì åáøé àìù éãë äøö÷:  

ה בכל מקום " וה,יושבים על הקרקעבמקומות ש דהיינו דוקא -' שיטריח כואין ראוי לחכם  •
 מכל מקום . אבל במקום שיושבים על הספסלים ואין טירחא בדבר אין קפידא,שיש טירחא

  ).ך"ש (לא יכוין לעבור לפניהם כדי שיעמדו מפניו
)æ (קסדéôà 'î ãåîòì áééç åðéàå äð÷æá âìôåîä ï÷æä éðôá ãîåò ãìé àåäù íëç éãë àìà åúîå÷ àì

åëîåñì åì íéðúåðå íéøáãá åúåà íéøãäî íéáëåë ãáåò ï÷æ åìéôàå åøãäì:  
כ כבוד אין לו "הוא חכם וצריכין לנהוג בו גהילד  כיון ש- ואינו חייב לעמוד מלא קומתו  •

 אבל שאר אדם צריך לעמוד מפני הזקן מלא ,להתבזות לקום מפני הזקן אלא יעשה לו הידור
  ).ך"ש(היינו ילד שהוא יותר חכם מהזקן , )ז"ט (ני החכםקומתו כמו מפ

)ç ( øåãéä åì äùòé àìà åøéáç éðôî íå÷ì êéøö ãçà ïéà íéð÷æ éðùå íéîëç éðù)éôàå ' áøä
úö÷ øåãéä åì äùòé åãéîìúì(:  

)è (קסהå åéúåîà òáøà êåúì òéâéù ãò ãîåò åðéà øáåò íëç äàåøäë íàå áùåé åéðôìî øáòù ïåé
åî åáø àåäåîå÷îá áùéù ãò åà åéðéòá äñëúéù ãò áùåé åðéàå åéðéò àìî åéðôìî ãîåò ÷äá:  
 ).ז"ט(' א לעיל סעיף א"כ רמ" כל מי שגדול ממונ ורואי ללמוד ממנו כמש-הרואה חכם  •
 ).ך"ש( שאינו נראה שעומד לפניו אלא לצרכו -אמותיו ' לתוך ד •
  ).ך"ש (63אמות' א היינו אחרי ד" י-מלפניו יושב  •

____________________ 
שאילת  (מ כבוד חכם הוא לכבד את אשתו"כי מ. ובין בחייו בין לאחר מותו. אשת חבר כחבר ממשו 59

  .ףח ברכי יוס"וי, )ב"ב קלה משבועות ל ע"יעבץ ח
 ).ברכי יוסף(ואפילו סומא 

יש שם , שקצת העומדין שם לבושים וקצת ערומים, אמצעי: ל" זאורח חיים הלכות סימן פד' עי 60
 .שאילת שלום

 ?ה אביו"וה, )ג"ת סק"פ(אבל רבו מובהק חייב לעמוד  61
 .שם' כשיש בו חסרון כיס גמ 62
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 )é( קסוéôà äîëçá âìôåî àåä íà ' ÷äáåî åáøë åðéã åáø åðéà) íñøåôîå øåãä ìåãâ àåäù éî
åî àø÷ð êëá åøåãáäîëçá âìô(:  

)àé (קסזåéðôî ãåîòì êéøö äøåúá ÷ñåò àåäù äòùá åìéôà:  
)áé (קסחéôà íëç 'éî éðôá ãåîòì éàùø äîëçá âìôåî àåäíéùòî ìòá àåäù :  

  ).ך"ש(א דחייב לעמוד "וי, )ז"ט(קן ואינו לפי כבודו  ואינו בו איסור לש ז-רשאי לעמוד  •
)âé (קסטúåîà òáøà åéðôìî øåáòéù ãò åéðéò àìî ÷åçøî åðàøéùî åéðôìî ãîåò ïéã úéá áà äàø:  

ד אין בזמנינו ואף על פי שמקבלים בקהלות ראשי ישיבות "ודין נשיא ואב ב -אב בית דין  •
  ).ך"ש(ד אין להם אלא דין חכם "ואב ב

)ãé (ø åéðéòî äñëúéù ãò åà åîå÷îá áùéù ãò áùåé åðéàå åéðéò àìî åéðôìî ãîåò àéùðä úà äà
ôòàå ìåçî íãåáë íãåáë ìò åìçîù íìåëå"úö÷ íäéðôî íå÷ìå íãáëì äåöî ë:  

נגן אם הרשות בידו לנגן בכנור לפני חתן וכלה או אסור לבזות עצמו לח היודע " ת-מחול  •
 שרי ומצוה עביד אחרי שהכל יודעים שאין לו .חול על בזיונומפני כבוד תורתו ואין יכול למ
  ).ת"פ(ם שמים שכר בעמלו ושהוא עושה לש

)åè (קע ïéã úéá áàùë åáù íäì øîàéù ãò íéáùåé íðéàå íéãîåò ùøãîä úéáì ñðëð àéùðäùë
 òáøàá åì òéâéù ìë ñðëð íëçäùë åîå÷îá áùéù ãò ïàëîå ïàëî íéãîåò úåøåù åì íéùåò ñðëð

àåîå÷îá ñðëðù ãò áùåé ãçàå ãîåò ãçà åéðôìî ãîåò åéúîå:  
)æè (àò÷áúå íéîëç éð" íîå÷îì íéñðëðå íòä éùàø ìò íéòéñôî íäì íéëéøö íéáøäù ïîæá ç

 äðåøçàá ñðëéù íëç ãéîìúì çáù ïéàåקעבåîå÷îì øæåçå ñðëð åéëøöì àöé:  
  ).ך"ש(א תלמידים של חכמים "א בני תלמידי חכמים וי" י-בני חכמים  •

)æé ( íéñðëð òåîùì úòã íäá ùéù ïîæá øåáöä ìò íéñðøô íéðåîî íäéúåáàù íéîëç éðá
 éôìë íäéðô íéëôåä òåîùì úòã íäá ïéà íàå íäéáà ãâðë íäéðô íéëôåäå íäéáà éðôì íéáùåéå

íòä:  
)çé (קעג ìù äéáùéá úö÷ íëç àåäå äð÷æá âìôåîù ï÷æå øåçá àåäå äîëçá âìôåîù íëç ãçéá åéä

ïéã ìù äáéñîáå äìéçú øáãìå ùàøá øåçá íëçä áéùåäì äîëçä øçà íéëìåä äøåú ìù åà 
à ï÷æäå äîëçá âìôåî íëçä íàå ùàøá åáéùåäì äð÷æä øçà íéëìåä íéàåùéð ìù åà äúùîåðé 

 äîëçá âìôåî åðéà íëçäå äð÷æá âìôåî ï÷æä íàå äîëçä øçà íéëìåù íå÷î ìëá äð÷æá âìôåî
øçà íéëìåä íå÷î ìëá äæ àì âìôåî íäî ãçà íåù ïéà íàå úö÷ íëç àåäå ìéàåä äð÷æä 

íå÷î ìëá íãå÷ ï÷æä äð÷æá äæ àìå äîëçá:  
אחים רוצים להתחתן אז הזקן קודם לחכם אם לא שהחכם מופלג '  היינו שב- של נישואים •

 ).ך"ש(בחכמה 
שאין אחד א שהיכא "וי, )ז"ך וט"ש (והקטן חכם ממנו,  כאשר הזקן חכם קצת- הזקן קודם  •

 ).ך"ש (מופלג אז בישביה הלך אחר החכמה ובמסיבה הלך אחר הזקנה 
 ).ז"ט(שנה '  היינו ע-מופלג בזקנה  •

  
 äîø ïîéñ  

)à (קעדùéàä ìò äùò úåöî64äøåú åðá úà ãîìì 65 åîöòì ãîìì áééç åéáà åãîì àì íàå )òå" ì
éñ 'îø"å óéòñ â':(  

                                                                                                                                        
 .ת ו ו שזה מיד"ם ת"דלא כרמב 63
ז לענין כאשר יש אב שמלמדו אבל אם האב לא "אמנם כ, ב אשה ללמד בנהלקמן רמו ו לגבי חיו' ע 64

 ).מ צויין כך בפסקי ותשובות ולא מצאתי- א א "א קו,ת פ"ת' ע הרב הל"שו(אז האשה חייבת , מלמדו
נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה אבל ) אהלכה הלכות תלמוד תורה פרק א (ם "רמב' עי 65

  . תורה שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בםקטן אביו חייב ללמדו
 דהא ,הקטן פטור מכל המצות וגם האב אינו חייב שהקטן יעשה מצות) סעיף ה(ערוך השולחן ' עי
 והרי אפילו קטן אוכל ,אבל מן התורה אין שום חיוב לחנכו'  וכול שחייבין לחנך את הקטן זהו מדרבנן"דקיי

 אמנם הטעם .כ מאי שנא דבלימוד התורה חייבתו תורה להאב ללמדו" וא,נבלות אין מצווין עליו להפרישו
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)á (קעהéàå ãåîìì ïá åì ùéå ãåîìì êéøö àåä äéä íéåù íäéðù íà íäéðùì ÷éôñäì úâùî åãé ï
àåä ìèáé àì ïë éô ìò óàå åîãå÷ åðá åðîî øúåé ãîìéù äî ìéëùîå ïåëð åðá íàå åðáì íãå÷ àåä:  

 ).66ז"ט(שלא ילמד הכל עם בנו אלא קצת עם עצמו '  פי-לא יבטל הוא  •
)â (קעוáì íúòãåäå øîàðù åðá ïá úà ãîìì äåöî êë åðá úà ãîìì äåöîù íùë êéðá éðáìå êéð

íéãéîìúì ãîìì ìàøùéî íëç ìë ìò äåöî àìà ãáìá åðá ïáì àìå67 íéðá íéàø÷ð íä íâù 
åøéáç ïáì åðá ïáå åðá ïáì åðá íéã÷äì äåöîù àìà:  

 ).ת"פ(קודם  בשכל הקרוב קרו, ה בן בתו" ה-ובן בנו  •
 )ã (åãîìì åðáì ãîìî øéëùäì áééç,øéëùäì áééç åðéà åøéáç ïáì ìáà  :ä äâקעז äéì ïéôåë åéäå

 íéãøåé åàì íàå äéì íéòéãåî äéì éòåãåàì øùôà íà íéñëð åì ùéå øéòá åðéà íàå ãîâî åðáì øåëùì

åðáì ãîìî íéøëåùå åéñëðì:  
 ).ך"ש(וכן לבן בתו ובן בן בנו , ה לבן בנו" וה- לבנו ללמדו  •

 )ä (קעחì äåö äøåú åãîìì ìéçúî øáãì ìéçúéùî åðáì ãîìì ìéçúî éúîéàîåâå åð ' ïåùàø ÷åñôå
 òîù úùøôîקעטçàå" ìöà åëéìåî æàå äòáù ïáë åà äùù ïáë àäéù ãò èòî èòî åãîìî ë
úå÷åðéú éãîìî:  

)å (קפ áúëáù äøåú àø÷éù ãò øëùá åãîìì áééç øëù úå÷åðéú ãîìî ç÷åìù øéòá âäðî äéä
ù äéì à÷éçãã øùôà àìã éìéî éðäå àøîâå äðùî øëùá åãîìì áééç åðéàå äìåë íà ìáà àúò

úåãâàå úåëìä àøîìå äðùî äéøåîâàì äåöî äéì øùôà:  
ס מקיים חיובו "א שאם מלמדו ש"וי, )ז"ט ( ך"א עם הנ"ך וי"א ללא נ" י- תורה שבכתב  •

 .)ך"ש(
ט "ה חוץ מהוצאות שבתות ויו"וכל פרנסותיו של אדם קצובים לו מר -אם אפשר ליה  •

 ).ך"ש ()ז"דף ט(ין לו כדאיתא בביצה והוצאות בניו לתלמוד תורה שאם מוסיף מוסיפ
)æ (קפא øéòå øéò ìëá úå÷åðéú éãîìî ïéáéùåîקפב íéîéøçî åéä úå÷åðéú ãîìî äá ïéàù øéò ìëå

 àìà íéé÷úî íìåòä ïéàù øéòä ïéáéøçî åáéùåä àì íàå úå÷åðéú ãîìî åáéùåéù ãò øéòä éùðà
 ïáø úéá ìù úå÷åðéú ìù íäéô ìáäá)ñ÷ èôùîä ïùåçá ïééòå" ââ óéòñ'68:(  

)ç (קפג íàå ïúåà ïéñéðëî ïéà ïàëî úåçôáå úåîéìù íéðù ùîç ïá ãîìúäì úå÷åðéúä íéñéðëî
å ïá åúåà ïéñéðëî ùåçë àåä 'úåîéìù íéðù : äâäקפדîå"â ïá äéäéù ãéî î ' åúåà ïéãîìî úåîéìù íéðù

äøåúá úåø÷ì åîöò ìéâøéù éãë äøåúä úåéúåà:  
 .)ך"ש (ויקרא רלו מספ מתחילין - מכניסים  •

)è (קפהïéáé éìåà íéøçàä íò áùé àìà íùî åäå÷ìñé àì úåø÷ì ïéáî åðéàù ÷åðéú åìéôà:  
)é (קפוäðè÷ äòåöøá àìà ì÷îá àìå íéèåùá àì éøæëà øñåî áéåà úëî ãîìîä åúåà äëé àì:  

 ).ת"פ(ומנדין אותו עד שיפייס להנחבל ,  ואם הזיק לו חייב בחמשה דברים- מכת אויב  •

                                                                                                                                        
א אדם ֶר אז כשיגדיל יהיה כֶפ, אבל אם לא ידע בתורה כלל עד שיגדיל, דבשלמא מצות יקיים כשיגדיל,מובן

,  לפיכך חייבתו תורה ולמדתם אותם את בניכם להרגילו בתורה, דבאין תורה אין מצות,ויצא לתרבות רעה
 .'וכו

יקדים בנו ללמוד והוא יטרח אחר , ואם בנו נבון ומשכיל מה שילמוד יותר ממנו) סעיף ב(לבוש ' עי 66
מיהו ]. יח, דברים לג[' על דרך שמח זבולן בצאתך וגו, מזונות ויספיקנו ויהיה שכרו גדול כאילו למד בעצמו
 .' אותם וגולקיים בעצמו גם כן ולמדתם, אף על פי שבנו קודם לא יבטל הוא מה שיכול ללמוד

ללמד עשירית מזמנו אפילו אם אינו נעזר על ידי ' שיש לכל א' אות ט' נ' דברות משה קידושין סי' עי 67
פ אחר שהתירו לכותבה הוי כמלמד "תורה שבע: ל" זערוך השולחן אורח חיים סימן מז סעיף י' ועי. הללמד

' ועי.  כבר נשתכחה תורה מישראלי כתיבה ואלמלי כתיבה"תורה לרבים שהרי עיקר קיום התורה היא ע
מהם זוכים להרביץ תורה ברבים עם תלמידים ומגדיים נעשו תישים ותרב : ל"ח ז"ג בהקדמה לאו"פמ

הדעת ויש אשר לא זכו לזה מצאו עזר ותרופה לנפשם שכותבים בעט ברזל ועופרת ושמעתייהו מבדרין 
ה בצוקי "כוחם של המדפיסים כי בעוובפרט בעת ובעונה הזאת שמלאכת הדפוס מצוי ויישר , בעלמא

 .'וכו, הותיר לנו שריד וברכות יחולו על ראשם' ו נשתכחה תורה מישראל לולי ה"העתים לולי הדפוס ח
ואין אביהן של תינוקות יכול לשכור , במקום שבני העיר מושיבין ביניהם מלמד תינוקות: ל"ז 68

 .גובין לפי ממון, ויצטרכו הקהל ליתן השכר, לבניהם
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)àé (קפזìîå áùåéäìéìáå íåéá ãåîìì íëðçì éãë äìéìäî úö÷å íåéä ìë íãî:  
)áé (קפחíåéä óåñá áåè íåé áøòå úáù áøòî õåç ììë úå÷åðéúä åìèáé àì:  

 ).ז"ך ט"ש(ט "ה ביו" וה- וערב יום טוב  •
 )âé (קפטéôà úå÷åðéúä ïéìèáî ïéà 'ùã÷îä úéá ïéðáì:  
)ãé (קצíåùî åãîì àìù äî äìçúî úáùá úå÷åðéúì ïéøå÷ ïéà íòô åàø÷ù äî ìáà úáù çøåè 

úáùá íäì åúåà íéðåù úçà :  
 ).ת"פ(ש שלא ישנה להם דבר ישן " כ- שלא למדו  •

)åè (קצאë"ë ìò øúåé åéä ãçà ãîìî íäì ÷éôñî úå÷åðéú ä"î ãò ä ' åòééñì øçà ïéáéùåî
íãåîéìá : äâäקצבéôàå 'à áéùåî àåä íúñ úå÷åðéú ìëì ãîìî ìä÷ä åøëùøçúé íäå åãòá òééñì  åì åð

åøëù, éå"ë øéòá ïéà íàã à"éðá ïéà úå÷åðéú äãîìî íäì øåëùì íéáééç øéòä , קצגéå"éôàã à ' äæî úåçôá

íéáééç. íéðù íéãéîòî íéòáøàî øúåé åéä:  

. צריכים שני מלמדים' צריכים מסייע ונ' עד נ' וממ, לא צריכים מסייע' א עד מ" וי- היו יותר  •
 ).ך"ש(ר הנערים והכל לפי הענין ונראה שהולכים בזה אחר המלמד ואח

 ).ך"ש( היינו אין כופין זה את זה -אין חייבין  •
ב כולפים זה את זה "ז אפילו עשר הוי" ועיקר כסברא ראושנה אמנם בזה- ילו פחות פאד •

 ).ת"פ(
)èæ (קצד íéøáã äîá ÷åã÷ãá ïéá àø÷îá ïéá åðîî øéäî àåäù øçà ãîìîì ãîìîî ïè÷ä íéëéìåî

éðù åéäùë íéøåîà åãöì øäðä ãöî åà øéòì øéòá ìáà íäðéá ÷éñôî øäð ïéàå úçà øéòá íä
äøäî ìåôéì éåàø åðéàù àéøá ïéðá øùâ äéä ïë íà àìà åúåà íéëìåî ïéà øéòä äúåàá:  

)éæ (קצה ìùøúîù åà íäîò úøçà äëàìî äùåòù åà àöåéå úå÷åðéúä çéðîù úå÷åðéú ãîìî
ä úëàìî äùåò øåøà ììëá äæ éøä åãåîìúá ' äàøé ìòá àìà ãîìî áéùåäì ïéà êëéôì äéîø

÷ã÷ãìå àåø÷ì øéäî : äâäקצו àì ïëå ãåîìì íåéá ìöò äéäé àìù éàãî øúåé äìéìá øåòðì ãîìîì ïéàå

 ãîìì ìëåé àìù íéîøåâ íéøáãä åìà ìë éë éàãî øúåé úåúùìå ìåëàì åà äúùîå ìëàîá øåöòì åà äðòúé

ïé÷ìñîå äðåúçúä ìò åãé äðùîä ìëå áèéääéì  úá ïééò ãîìî éðéã øàùå"éñ ä 'ìù"ìùå ã"ä:  
  .69 אין למלמד תינוקות להתענות מאחר וזה גוזל הרבים-לא יתענה  •

)éç (קצזéðùä éðôî ïåùàøä ïé÷ìñî åðîî áåè øçà àáå úå÷åðéúì ãîìîù ãîìî ïàë ùé íà:  
)éè (קצח ïåëð ìò íðéáäì íäîò ÷ã÷ãî ïéàå äáøä àøå÷ ãçàä íéãîìî éðù ïàë ùé íà åðéà ãçàå

øúåé ÷ã÷ãîù åúåà ïéç÷åì íðéáäì íäîò ÷ã÷ãîù àìà êë ìë àøå÷70:  
)ë (קצטíäéðá úåàéáî íäéúåîàù éðôî úå÷åðéú ãîìé àì äùà åì ïéàù éî71 êéøö ãîìîä ïéàå 

åîå÷îá ãîìî àåäå äúéáá àéä àìà øôñä úéáá åîò äéåøù åúùà äéäúù:  
)ëà (רéàéáîù íäéáà éðôî úå÷åðéú äùà ãîìú àìíäéðá í72:  

 באותו 73כ הוא עמה"ולא מהני בעל בעיר אא,  הטעם בזה מטעם יחוד- שמביאים בניהם  •
  .74)ז"ט(בית 

____________________ 
תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים אלא ) תקעא ב(ח "ע או"ל השו"ז 69

מלמדי : ת שם"ל השע"וז. ח"אם כן כשהציבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם ומלמדי תינוקות דינם כת
' ח'  סיא"ט ח"ל ומהרי"י ז"ש האר" שיתענה כמאח שחט"י ונראה דאף למי שמחמיר בת" ברתבוכ -תינוקת 

 :ש"מ אין להחמיר כמלמד תינוקת דממעט בלימוד התינוקת דחשיב טובא וגם גוזל את הרבים ע"מ
 ).י"ת סק"פ(אמנם אם כבר לקח השני אי ןמסלקין אותו  70
מפני שאמות הבנים באות , מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות: ל" סעיף יט זאבן העזר סימן כב' עי 71

 . תגרה בנשיםלבית הספר לבניהם ונמצא מ
מפני אבותיהם שהם באים בגלל בניהם ונמצאו , וכן אשה לא תלמד קטנים: ע שם"ל אה"וז 72

 . מתייחדים עמה
 ????היינו דר עתה או שנמצא בעיר 73
ולכן בבית ספר או מקום שאין שייך יחוד אין ,ז הוא משמע שכל איסור מטעם יחוד "והנה מלשון הט 74

 .חסרון להיות מורה
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)ëá (ראúå÷åðéú ãîìî úåùòéì ù÷éáù éåáî éðáî åà øöçä éðáî ãçà75 úåçîì íéìåëé åéðëù ïéà 
åðéú åì åàåáéù éãë åãöá úå÷åðéú ãîìì úéá çúôå åøéáç àáù úå÷åðéú ãîìî ïëå åãéá úå÷

ä øîàðù åãéá úåçîì íéìåëé ïéà äæì äæ ìöàù úå÷åðéúä åàåáéù éãë åà íéøçà 'ôçõ ïòîì 
 äâä øéãàéå äøåú ìéãâé å÷ãöרבâ ãåîììå àáì øçà íëç ìåëé íéáøì ãîåìå øéòá áùåéä áø" åìéôà íù ë

éôà äæ ìò íäî ñøô ìèåðå áøì íäéìò ïåùàøä åìá÷ ìä÷äù ïåâë ïåùàøä úñðøô úö÷ çô÷î ' ìåëé éëä

ëì éåàøå ìåãâ àåä íà ïåùàøä åîë øáã ìëá úåðáø ÷éæçäìå íù øåãì àáì éðùäê רג íëç àá íà ìáà

 àåäå ìéàåä íäî àáä øëùä ìåèéìå ïéùåãé÷å úåôåç úåùòì íù øãä áøä øëù çô÷ì åì ïéà øéòì éàðñëà

ì åì øúåî ïëå òåá÷ä áøì øëùä úúìå äôåçä úåùòì øúåî ìáà íù øãä áøä ñøôéðéã éìòá éðù ïéá ïåãï 

 íäì òöåîî ïéà øéòáù áøä àîìãã ïåãì åéðôì íéàáä øéòáùרדøúéäå øåñéà úåøåäì åì ïéà ìáà76 åà 

åøãìäéøáçã äéøúàá äøøù âåäðì ù77 רהéôà øéòá áøì ÷æçåäù éî ' åãéøåäì ïéà äøøù äæéàá åîöòá ÷éæçä

òà åúìåãâî" åðîî ìåãâ øçà íùì àáù ôרוåðá ïáå åðá åìéôà íéàìîîù ïîæ ìë íéøçàì íéîãå÷ íìåòì 

 úö÷ íéîëç íäå äàøéá íäéúåáà íå÷îרזîù åà áåö÷ ïîæ ìò áø ìá÷ì âäðî ùéù íå÷îáå éîá øåçáì âäð

 íãéá úåùøä åöøéùרח ïéà äøøùä ïåöøá åùò íà ïëù ìëå íäéìò ìä÷ä åìá÷ù ìë ìáàíåùì íìåòá ìåãâ 

úùäìåãéøåäìå åéìò øø:  

 ).ך"ש( הראושן זקן ממנו  אפילו-יכול חכם אחר  •
אבל שכר שהוא בהיתר ברור אין לקפח הרפס ,  היינו בשכר שאינו ברור- אפילו מקפח  •

אין אלו ). ך"ש(ומיהו כל זה מדינא אבל מצד המנהג אפשר שיש למחות בזה , ההוא
 ,'ח הנהיג בני עירו כו" אלא כל ת,הדברים נאמרים אלא בימיהם שלא קיבלו הרב כפועל

 ובתוך הקצבה , שמקבלים רב ועוקר דירתו ובא לכאן וקוצבים שכירתו כפועלז"אבל בזה
 ).ת"פ (כ הוא אינו נוטל פרס שלא כדין כלל" א,היא שכרו מחופות וגטין וכדומה

 וכל זה אם ,מצד המנהג אין אחר יכול לסדר אף שיתנו השכר לרב הקבוע -לעשות חופה  •
לא בא אין להשגיח על כבוד הרב בזה  אבל כיון שהמתינו עד בא השמש ו,הרב היה שם

  ).ת"פ ( וגם לא שלח אחר בחריקו,במקום שהוא עשה שלא כהוגן שלא בא בזמנו
 åîø ïîéñ  

)à (רט ïéá íéøåñé ìòá ïéá åôåâá íìù ïéá øéùò ïéá éðò ïéá äøåú ãåîìúá áééç ìàøùé ùéà ìë
éôà ìåãâ ï÷æ ïéá øåçá 'ðáå äùà ìòá åìéôà íéçúôä ìò øæçîä éðò ïîæ åì òåá÷ì áééç íé

äìéìå íîåé åá úéâäå øîàðù äìéìáå íåéá äøåú ãåîìúì78 )רי àì åìéôà ÷çãä úòùáåàø÷÷ " ù

äéá ïðéø÷ êéôî åùåîé àì úéáøòå úéøçù(àù éîå " éðôî åà ãåîìì ììë òãåé åðéàù éðôî ãåîìì åì à

____________________ 
 . והוא הדין לכל מילי דמצוה)קנו ג(ן משפט חוש' עי 75
אבל אם , ושם מדבר בדווקא ששניהם היו מורים אותו דבר, י בחולין,ק שם מקורו ברש"במהרי 76

עב לא מוזכר " ך שהוא נדה כ"אמנם במקור של המהרד. ובזה שלא להפסיד ממון, האכסנאי היה מקיל
 .י שזה משום כבודו"ש ברש"ועיי, חילוק זו

 .ך כתוב לפניו"במהרד 77
חייב לקיים והגית בו ] לעבוד לפרנס את עצמו[מי שאינו צריך לכך : ל"ד וז"ח קנו סק"א או"מג' עי 78

  .]היינו כפשוטו ללמוד כל היום וכל הלילה [יומם ולילה
ת נמי אין לה שיעור לא למטה ולא למעלה דכתיב והגית בו "ות): א"א מ"פאה פ(ל השנות אליהו "וז

כיון ' ש ערבית ושחרית כאילו קיים והגית בו יומם ולילה וכו"קרא ק' והא דאיתא בגמ' כויומם ולילה ו
ולא יותר אף שיש לו ' א שאינו צריך אלא תיבה א"היינו דאילו לא הוי כתיב והגית ה' שיוצא בתיבה א

מצוה או לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה אך אם צריך לעסוק ב' פנאי ללמוד לכך נאמר והגית כו
  .כ מצוה אזי הוא פוטר את עצמו בתיבה אחת"בדרך ארץ שהוא ג

ל "וכשיש לו פנאי והוא מבטל מלמוד תורה מרצונו הוא קרוב למה שאחז: ד"משנה ברורה קנה סק' ועי
  .בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק' על הפסוק כי דבר ה] ט"סנהדרין צ[

 יקבע עת ללמוד וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף :ף אסעיע אורח חיים סימן קנה "וש' ועי
מ ושכר הליכה בידו או יקבע לו "הגה ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבה: אם הוא סבור להרויח הרבה

 .םמקום וילמוד מעט במה שיודע ויחשוב בעניניו ויכנס בלבו יראת שמי
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íéãîåìä íéøçàì ÷éôñé åì ùéù úåãøèä79 : äâäöòá ãîåì åìéàë åì áùçúåî íò úåðúäì íãà ìåëéå å

éöîé àåäå äøåúá ÷åñòé àåäù åøéáçàøëùá åîò ÷åìçéå äñðøô åì , ìåëé åðéà äøåúá ÷ñò øáë íà ìáà 

ù ïåîî ìéáùá å÷ìç åì øåëîìåì ïúé80:  

וצריך , והפסידו חייב להשלים הלימוד כנדר,  ואם יש לו שיעור קבוע-חייב לקבוע לו זמן  •
 ).ת"פ(להשלים לפני לימודו הקבוע 

 אבל בשכר וכן מלמד תינוקות ,דן את הדין בלא נטילת שכר עולה לקביעת עתים - שם  •
 ש שמסופק מי שלומד בישיבה בעת קבוע ומקבל פרס אם עולה"וע. בשכר אינו עולה

  ).ת"פ(
 .)ך"ש(ושכר מה שירויח יהיה בין שניהם ביחד  ה שכר תור-ויחלוק עמו בשכר  •
 ).א"רע( ואבד הלומד זכותו , ואם מכר לא נמכר-אם כבר עסק  •

)á (ריאçàå äøåú íãà ãåîìé"à äìéçú äùà àùé íàå äùà àùé ë" øçàî äøåúá ÷åñòì åì à
à íàå åøàåöá íééçøù"äìéçú äùà àùé åéìò øáâúî åøöéù éðôî äùà àìá åì à:  

)â (ריב àìù ïîæ ìëå êééç éîé ìë êááìî åøåñé ïôå øîàðù åúåî íåé ãò ãåîìì áééç éúîéà ãò
é àåä äøåúá ÷åñòריגçëåù:  
)ã (ריד äðùîá ùéìù íéøùòå äòáøàä åðééäã áúëáù äøåúá ùéìù åãåîì ùìùì íãà áééç

éôå äô ìòáù äøåú åðééäã ' úéøçà ìéëùéå ïéáéù åðééäã ãåîìúá ùéìù äæ ììëá áúëáù äøåú
ãò íäá úùøãð äøåúäù úåãîá ïåãéå øáãì øáã äîãéå øáã êåúî øáã àéöåéå åúéùàøî øáã 

éùòã äòåîùä éôî ãîìù íéøáã äæá àöåéëå øúåîäå øåñàä àöåé êàéäå úåöîä ø÷éò êàéä 
â åúëàìîá ÷ñåòå úåðîåà ìòá äéä ãöéë 'èå íåéá úåòù 'â àøå÷ äøåúá ' áúëáù äøåúá íäî

âáå 'âáå äô ìòáù äøåú ' ìáà íãà ìù åãåîéì úìéçúá íéøåîà íéøáã äîá øáã êåúî øáã
 àìå äøåúá ìéãâéùë àø÷é äô ìòáù äøåúá ãéîú ÷åñòì àìå áúëáù äøåú ãåîìì êéøö àäé

 äøåúä éðéãî øáã çëùé àìù éãë äô ìòáù äøåú éøáãå áúëáù äøåú íéðîåæî íéúòáרטו äðôéå
åúòã áåùéå åáì áçåø éôì ãáìá ãåîìúì åéîé ìë : äâäéå" àרטז àø÷îá ìåìá àåäù éìáá ãåîìúáù

á åúáåç éãé àöåé íãà àøîâå äðùîá íé÷ñåôäå àøîâå äðùî àø÷î íà éë ãåîìì íãàì ïéàå ìëä ìéáù

äåòäå äæä íìåòä äð÷é äæáå íäéøçà íéëùîðä"îå úåîëçä øàù ãåîìá àì ìáà á" ãåîìì øúåî î

íéðéî éøôñ åéäé àìù ãáìáå úåîëç øàùá éàø÷àá81 íãàì ïéàå ñãøôá ìåéè íéîëçä ïéá àø÷ð åäæå 

åñéøë àìîù øçàì ÷ø ñãøôá ìééèìúåöîä éðéãå øúéäå øåñéà òãéì àåäå ïééå øùá :  

____________________ 
ואל יאמר האדם כשלומד בעצמו שוב איני צריך  )יורה דעה סימן רמו סעיף ט(ערוך השולחן ' עי 79

לתמוך ביד לומדי תורה דאינו כן דאדרבא כיון שהוא יודע כח התורה החיוב עליו יותר להיות מתמכין 
  דאורייתא וליתן נדבות על הישיבות ועל מקומות שמרביצין התורה

 .ר מחומש על זהשאין חסרון לתת יות, )כ אות ד בשם השיטה מקובצת"ב פ"ח( אהבת חסד 'ועי
אף על פי שכתבתי דמההיא דהלל ושבנא משמע דאי קודם שעסק זה : ל"ז' ב'  שות אבקת רוכל סי'עי 80

בתורה התנו לחלק זה במה שירויח זה וזה בעסק התורה של זה שרי ואף על פי שהיה בריוח יותר מכדי 
תורתו של זה אבל היכא שלא פרנסתו איכא למימר דהיינו דוקא כשהתנו לחלוק זה בריוח זה וזה בעסק 

התנו כן אלא שזה נותן לו הכי לזכות בשכר עסק תורתו נראה שאם הוא מרויח כדי פרנסתו אסור לו לקבל 
ובעיני גדול עונו מנשוא שנראה שהוא בוזה שכר עסק התורה שהוא מוכרו .  לחפור בהןםדגריעא מקורדו

קרא לא הותר אלא למי שאינו מרויח כדי במתנים מעי' בלא צורך פרנסתו ומטעם זה נראה לי שאפי
פרנסתו ואם לא יתנה עם זה יצטרך לחזור אחר פרנסתו ויתבטל מדברי תורה לגמרי ולכן הותר לו לתת 
חצי חלק שכר עסק תורתו לחבירו כדי שיתן לו חצי מה שהוא מרויח והרי זה דומה לעוסק בתורה חצי 

 כדי פרנסתו אסור להתנות ואם התנה הרי הוא בכלל היום ועוסק במלאכה חצי היום אבל אם הוא מרויח
  כדאמרן ' בוזה דבר ה

ל העוסק בתורה קודם שיעסוק "הנה הרבינו ירוחם כתב וז: ל" זת מנחת יצחק חלק ו סימן ק"שו' עי
ויחלוק עמו בשכר הוא , 'וכו, יכול להתנות שיעסוק חבירו בסחורה ויטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולון

 .הא שוה בשולאו דווק
ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך ) בהלכה הלכות עבודת כוכבים פרק ב (ם "ל הרמב"ז 81

ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא "עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה צונו הקב
 איכה יעבדו רלהיהם לאמ שנאמר אל תפנו אל האלילים ובענין הזה נאמר ופן תדרוש לא'וכובדבר מדבריה 

פ שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות "שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא אע
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 ).ך"וש, ז"ט( אבל צריכים ללמוד גם ספרי פוסקים - שבתלמוד בבלי  •
 . כגון ספרי הפילוסופים ותכונה וחכמת הקבלה וכיוצא בהן-אבל לא בלימוד שאר החכמות  •

ר משמע שכל שא' ואין לשון הרב מתוקן שכתב וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס כו
ס נקרא טיול בפרדס ואינו כן שעניני מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם "החכמות זולת הש

אין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ו, שחכמים קוראים אותו פרדס
 ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים ,ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר

יזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם  שצריך קדושה וטהרה וזר,שנה
 ).ך"ש (הזמן הראוי קומטו בלא עת

 ).ת"פ( יש לרחק לימוד הקבלה -שם  •
)ä (ריזòáù äøåú ìáà øëùá ãîìì øúåî øëùá áúëáù äøåú ãîìì åâäðù íå÷î" ãîìì øåñà ô

 øëùáריחòàå øëùá ãåîìé íðçá åðãîìéù éî àöî àì"àì øëùá ãåîìì êøöåäù ô íùë øîàé 
 íðçá íéøçàì ãîìé àìà øëùá ãîìà êë øëùá éúãîìùריט ìëä ãîìì àðãéàä åâäðù äîå

ì ïéà íà øëùáåéôàå éøù ñðøôúäì äîá  ' åé÷ñò ìë çéðîù çëåîã äìèá øëù àåä íà åì ùé
 éøù åðúîå åàùîå)רכåãîìì øëù ìåèéì øúåî ïðáøãî ï÷úðù äî åðééäã íéøôåñ éùåãéç ìëå(:  

)å (רכאìù äùàòàå äùåòå äååöî äðéàù éðôî ùéàä øëùë àì ìáà øëù äì ùé äøåú äãî" ô
 øëù äì ùéùרכבæç ååö" úðååëî ïúòã ïéà íéùðä áåøù éðôî äøåú åúá úà íãà ãîìé àìù ì

 åúá úà ãîìîä ìë íéîëç åøîà ïúòã úåéðò éôì éàáä éøáãì äøåú éøáã úåàéöåîå ãîìúäì
 äøåúåìéàë úåìôéú äãîìî )éô 'ò øáãäøéá (ãá"òáù äøåú à" ãîìé àì áúëáù äøåú ìáà ô

ãîìîë åðéà äãîìî íàå äìçúëì äúåàäúåìôéú 82 : äâäîå"ðéã ãåîìì äùàä úáééç î íéëééùä íé

 äùàìîå äøåú äðá úà ãîìì úáééç äðéà äùàå"øæåò íà îú øëù ú÷ìåç äøåúá å÷ñòéù äìòáì åà äðáì 

åäééãäá:  
)æ (רכגàù ãéîìúì äøåú ïéãîìî ïéà äøùé êøãá åúåà ïéâéäðîå áèåîì åúåà ïéøéæçî àìà ïåâä åðé

çàå åúåà ïé÷ãåáå"åúåà ïéãîìîå ùøãîä úéáì åúåà ïéñéðëî ë:  
)ç (רכדòà äáåè êøãá êìåä åðéàù áøä" ãò åðîî ïéãîì ïéà åì íéëéøö íòä ìëå àåä ìåãâ íëçù ô

áèåîì øåæçéù83:  
)è (ðôì íéãéîìúäå ùàøá áùåé áøä ïéãîìî ãöéë úà íéàåø íìåë åéäéù éãë äøèòë íéô÷åî åé

 åéøáã ïéòîåùå áøäרכה åà õøàä ìò ìëä åà àìà ò÷ø÷ä ìò åéãéîìúå àñëä ìò áøä áùé àìå
úåàñëä ìò ìëä : äâäéå" àרכוäëéîñ ììëì íéãéîìúä åòéâäùë à÷åã, áøå åéðéãå ïîâøåúî éãé ìò ãîåìä 

ïéçéëù ïðéà éë áøä ïáúë àìå íéðôá åøàáúð:  
)é (רכז ãò íéîòô äîë øáãä øæåçå äðåù àìà íäéìò ñåòëé àì íéãéîìúä åðéáä àìå ãîéìù áøä

 äîë ìàåùå øæåçå ìàåù àìà ïéáä àì àåäå éúðáä ãéîìúä øîàé àìå äëìää ÷îåò åðéáéù
äøö÷ éúòãå êéøö éðà ãåîììå àéä äøåú éáø åì øîàé åáø åéìò ñåòëé íàå íéîòô:  

)àé (רכחî ùåá ãéîìúä àäé àìåéôà ãîì àì àåäå äéðù åà äðåùàø íòôá ãîìù åøéáç ' øçà
 ïë ìòå íåìë ãîì àì àåäå ùøãîä úéáì àöåéå ñðëð àöîð äæ øáãî ùééáúð íàù íéîòô äîë
                                                                                                                                        

קריאה ) יורה דעה חלק ב סימן קיא(ת אגרות משה "שו' ועי. כמה שהן עושין שנאמר ואעשה כן גם אני
מסתבר שגם הלאו דאל תפנו אל ו, ז"ה על ספרי ע"בספרים חיצונים שלהבין ולהורות ליכא איסור שה

אבל מצד היתר זה אין להתיר אלא , ז"האלילים איכא בקריאה דספרי כפירה אף שלא הוזכר שם עניני ע
אבל לקרא מספרים שמבינים משם שהם דברי הבל . א"לגדולי הדור בתורה וביראת שמים ולא לסתם בנ

' ועי.  באופן זה אין בזה שום איסור)? (ושטות שכותבים שם ששטות זה עשו וכדומה וכן ללמד בהקורס
לסתור , ה נבוכים ספר המור]ם"הרמב [עשה, כדי להשיב את האפיקורוס, ל" זש סימן מה"ת הריב"שו

ולפי שהיו בזמנו הרבה . וכן בענין ההשגחה, המופתים והראיות שהביא הפילוסוף לקיים קדמות העולם
 .חכמה ההיאמפני מה שלמדו מן ה, מישראל נבוכים בעקרי התורה

 .ל כגון אבות ועוד"ך וכן מוסרי חז"ז י שללמדם תנ"ליקוטי הלכות סוטה כא שבזה' עי 82
והשיב שזה ,  דקאנסערוואטיווןקח שנשאל על מי שהיה שמש בבית כנסת' ב סי"ד ח"מ יו"אג' עי 83

 תנא שמשרתו הוא של ענינים אחרים שלא שייכים לעניני אמונה ודת אין להכשירו דהא מצינו דקרא
  .ואף אם מנוהו מהראוי לסלקו, ז נמי בשם כומר"י למי שנמכר להיות חוטב עצים ושואב מים לע"דבר
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ãá ãîìî ïãô÷ä àìå ãîì ïùééáä àì åøîà"ðôî åà å÷îò éðôî øáãä íéãéîìúä åðéáä àìù àé 
 íéìùøúî íäù áøì øëéð íà ìáà äøö÷ àéäù ïúòã àì êëéôìå íäéìò íéôøúîå äøåú éøáãá

åøîà äæ ìòå ïããçì éãë íéøáãá íîéìëäìå íäéìò ñåòëì áééç åðéáäèëø  íéãéîìúá äøî ÷åøæ
 úåúùìå ìåëàì àìå íäéðôá ÷åçùì àìå íéãéîìúä éðôá ùàø úåì÷ âåäðì áøì éåàø ïéà êëéôì

à àäúù éãë íäîòåúîéäøäî åðîî åãîìéå íäéìò úìèåî :  
)áé (רלïéà ãéîìúä ïéàå åéìò åúòã áùéúúù ãò ãéî ùøãîä úéáì ñðëéùë áøä úà ïéìàåù 

 ãò ñðëéùë ìàåù]áùééúéù [ ãçàë íéðù íéìàåù ïéàå çåðéåרלא øçà ïéðòî áøä úà íéìàåù ïéàå
 ùééáúé àìù éãë åá íé÷ñåò íäù ïéðò åúåàî àìàרלבúåìàùá íéãéîìúä úà úåòèäì áøì ùéååé 

ãë íäéðôì äùåòù íéùòîáå øîåì êéøö ïéàå íéãîåìù äî íéøëåæ íä íà òãéù éãëå íããçì é
íæøæì éãë åá íé÷ñåò ïéàù øçà ïéðòá íúåà ìåàùì úåùø åì ùéù:  

)âé (רלג ãîåòî íéáéùî ïéàå ãîåòî íéìàåù ïéà)éå"à רלדãåîòì êéøö äëìä øáã íéìàåùùë( äåáâî àìå 
àå ïéðòá àìà íéìàåù ïéàå íéð÷æä éøåçàî àìå ÷åçøî àìå ìàùé àìå äàøéî àìà íéìàåù ïé

âî øúåé ïéðòá 'úåëìä:  
 ).ך"ש(ח " וי-דבר הלכה  •

)ãé (åìàùù íéðù84 äùòî åðéàùå äùòî ïéðòëì íé÷÷æð ïéðòë àìù ìàù ãçàå ïéðòë ìàù ãçà 
ùøãîå äëìä äùòîì íé÷÷æð85 øîåçå ì÷å äãâà ùøãîì ïé÷÷æð äãâàå ùøãî äëìäì ïé÷÷æð 

îåçå ì÷ øîåçå ì÷ì ïé÷÷æðøîåçå ì÷ì ïé÷÷æð äåù äøæâå ø:  
 ).ז"ט(יום קודם לפסח '  היינו הלכות פסח ל-לענין  •
 ).ך"ש(ל נזקקים לאגדה " צ-אגדה וקל וחומר נזקקין לקל חומר  •

)åè (ú ãçàå íëç ãçà íéìàåùä åéä"íëçì ïé÷÷æð ç86úì ïé÷÷æð õøàä íòå íëç ãéîìú " íäéðù ç
àù õøàä éîò íäéðù íéãéîìú íäéðù íéîëç éúù úåìàù éúùá åà úåëìä éúùá íéðù åì

 íéã÷é äöøéù éîì áéùîä ãéá úåùøä íéùòî éðù úåáåùú)äìøú øæîî"ëì íãå÷ çäõøàä íò ï(87:  
 ).ך"ש(ח מהישראל "ד עם הארץ אלא כל שהכהן פחות ת" ל- לכהן עם הארץ  •

)æè (רלו ùøãîä úéáá íéðùé ïéàרלזøîàðù íéòø÷ úéùòð åúîëç ùøãîä úéáá íðîðúîä ìëå 
äîåð ùéáìú íéòø÷å:  

קנא ' ח סי"או' דשינת עראי מידת החסידות ועי,  היינו שינת קבע-אין ישנים בבית המדרש  •
 ).ך"ש (88'סעיף ג

)æé (רלח äàåôø åì íéøîåà ïéà ùèòúðù éî åìéôà äøåú éøáãá àìà ùøãîä úéáá ïéçéùî ïéà
 ùøãîä úéááרלטúñðëä úéá úùåã÷î äøåîç ùøãîä úéá úùåã÷å:  

א שיש למר רפואה בבית המדרש שכל "וי, )ז"ט( ויש למחות על זה -רים לו רפואה אין אומ •
 ).ך"ש(ז שאין נזהרים אומרים רפואה "ובזה, האיסור מחמת ביטול בית המדרש

 ).ך"ש(א שאין לו קדושה כל כך " היינו דרבים אבל דיחיד י- חמורה  •
)çé (רמú" úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù úרמאúå äåöî úééùò åéðôì äéä"úò úåùòäì äåöîì øùôà íà " é

íéøçà89åúøåúì øåæçéå äåöîä äùòé åàì íàå åãåîìú ÷éñôé àì 90:  

____________________ 
 .שיקדים למי שבא קודם לשאולקדם אז ' שאם א, ש סעיף לב"ערוה' עי 84
 )ש סעיף לב"ערוה ( ומדרש היינו דרשות דתורת כהנים ודספרי ודמכילתא וכיוצא באלו85
אבל ללא זה נזקקים ,  אם כל זה אם שאלו אותו מין שאלה של סעיף ידש סעיף לב שמסתפק"ערוה 86

 .לשאלה החשובה ביותר
 ואשת חבר נראה שדינא כחבר ואיש ואשה שבאו לשאול נראה :ל" זסעיף לב ערוך השולחן' עי 87

 .שמקדימים לאשה מלאיש
א ששינת עראי ללא "ש ברע"ועיי. שינת עראי אבל בבית המדרש מותר' נ אפי"אין ישנים בבהכ: ל"ז 88

ה שינת עראי "ולע, ח שלומד שם בקביעות מותר אפילו שנת קבע"ב שת"במ' ועיי, ח אסור מעיקר הדין"ת
  .מותר בבית המדרש

 .רצט שהיושן בבית המדרש אינו רשאי למחות ביד מי שלומד בקול רם' ד סי"שבת הקהתי ח' ועיי
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)èé (רמבú ìò íãà ìù åðéã úìçú"åéùòî øàù ìò êë øçàå ú:  
)ë (רמגäøåúá íãà ÷åñòé íìåòì91éôà  'äîùì àá äîùì àìù êåúîù äîùì àìù:  

 ).ך"ש( היינו שיכבדוהו אבל לא לקנטר - שלא לשמה  •
)àë (רמדéà êåúîå ïåãéò êåúî íéãîåìá àìå íäéìò åîöò äôøúîù éîá íéîéé÷úî äøåúä éøáã ï

 äôåðúå åéðéòì äðù ïúé àìå ãéîú åôåâ øòöîå äéìò åîöò úéîîù éîá àìà äééúùå äìéëà
åéôòôòì : äâäìòîù éî éë ãåîìä íò ãåáëå øùåò úåð÷ìå äøåúá ÷åñòì íãàä áåùçé àìåä åæ äáùçî 

ì äëåæ åðéà åáìá àìà äøåú ìù äøúëרמה äøåúá ÷åñòéå ÷ñòá èòîéå éàøò åúëàìîå òá÷ åúøåú äùòé

åééç éãë íåé ìë äëàìî äùòéå åáìî ïîæä éâåðòú øéñéå92 ÷åñòé äìéìäå íåéä øàùå ìëàé äî åì ïéà íà 

åâå ìëàú éë êéôë òéâé øîàðù åéãé äùòîî ñðøôúîù éîì äìåãâ äìòîå äøåúá 'רמו åáì ìò íéùîä ìë

 ÷åñòì úåðäéì øåñàù äøåúä äæáîå íùä ììçî äæ éøä ä÷ãöä ïî ñðøôúäì äëàìî úåùòì àìå äøåúá

úåéøáä íèñìì åôåñå ïåò úøøåâ äëàìî äîò ïéàù äøåú ìëå äøåú éøáãî93, ÷åñòì ìåëéå àéøáá äæ ìëå 

åîöò úåéçäìå úö÷ õøà êøãá åà åúëàìîá, åì å÷ôñéùå åúøåúî úåðäéì øúåî äìåç åà ï÷æ ìáà )ëì"ò (
 øúåî àéøáá åìéôàã íéøîåà ùéå, ÷åôñå äñðëä åì ùé øéò ìù áøäù ìàøùé úåîå÷î ìëá åâäð ïëìåרמז

úä äæáúéå úåéøáä éðôá äëàìîá ÷åñòì êøèöé àìù éãë øéòä éùðàîäøåïåîää éðôá , êéøöä íëç à÷åãå 

 úå÷ôñä ìá÷ì åéãéîìúìå íëçì øúåîã øîåì ãåò ïéìé÷î ùéå øåñà øéùò ìáà äæì ÷éæçäì éãë íéðúåðä ïî

îå çåéøá äøåúá ÷åñòì ïéìåëé äæ éãé ìòù äøåú éãîåì éãé" åéãé äùòîî áèéä ñðøôúäì åì øùôàù éî î

 äøåúá ÷åñòìåúãîàù íãà ìë úãî äæ ïéà êà àéä íéäìà úúîå àåä úåãéñç " ÷åñòì íãà ìëì à

åîöòá ñðøôúäìå äá íéëçäìå äøåúá,øô ìèåðù åðééä éøùã äæ ìëå  ìáà äòåá÷ ä÷ôñä åà øåáöä ïî ñ

                                                                                                                                        
ש לו כל צרכו אלא כיון שיש בעיר מי שראוי צ שידע בודאי שי"א: ל"ן וז"טור שסא בשם הרמב' עי 89

אהבת חסד ' עי. צ לראות אם יש מי שיעסוק בו אלא כיון שיש מי שיעסוק תלמוד תורה קודם"לעסוק בו א
  .שאם יודע שאין עוזרים לו אז צריך לבטל תלמוד תורה' ב אות ד"א פ"ח

ן וכדומה וזה יפריע ללימודו אין שאם נמצא במקום שיש לענות אמ, ת שבט הלוי חלק ט סימן מג"שו' ועי
 .חיוב לענות אמן

ת למצוה שאי אפשר באחרים " שמבטל ת)ז"בשם הגרב(ל "ז) תשובות והנהגות כרך ב סימן עה(ת "שו' עי 90
ופירשו שהכוונה שאם מתבטל רק ברגע שעוסק , ב לשם מה הוסיף ויחזור לתלמודו"וצ, "ויחזור ללימודו"

  .ת למצוות"אבל אם זה מפריע לו לחזור ללימודו אין מבטלין ת, במצוה חייב להפסיק מלימודו
אבל אם לא יוכל לחזור ללמוד כראוי , שמותר לבטל תורה רק אם תיכף חוזר לתלמודו) תנדסימן (ש "ועיי

כ יפריע "ולכן המבטל תורה בשביל פעילות ואח, אלא צריך לדון בכל זמן ביטולו מה עדיף, אינו חייב
יש לקחת בחשבון לא רק את הזמן שמבטל מתורה אלא גם את כל מה , וע בלימודללימודו שלא יהא שק

) ז"ד רכ"יו(ק בתשובותיו "ם שי"ובמהר, ובאקראי בעלמא נראה ודאי שמחוייב. כ"כ מתורה ע"שיתבטל אח
ש להכניס בנים לאבינו שבשמים שחייבין "הוא הדין וכ, מסיק שאם להכנסת כלה מותר לבטל תלמוד תורה

אכן , לפעמים זכות רבה היא להציל נפשות וזה גופא יעניק לו סייעתא דשמיא להצלחה בלימודוו, לבטל
 .לפעמים עצת היצר היא להפריעו מלימוד התורה לגמרי

 .ומצותפסחים ובסוטה שהלשון היא תורה ' ש בגמ"עיי 91
ונן בעצמו מה הוא העיקר שיתב: ל"ב ז"ב קנו סק"מ' ועי. &"במאיר הדעה שם סק' לעיל רמג סעיף ב' עי 92

וכדי שלא ירמה אותו היצר יתבונן אלו הוא : ל"ג ז"צ סק"ש שע"וכן עיי. הכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו
 .היה מתחייב לזון את חבירו ולהלבישו לפי ערכו מה היה אומר אז איזה דבר הוא הכרח

ין כולם יכולים לזכות כתבו הספרים שזהו נאמר לכלל העולם שא: ל"ה סופה בטלה ז"ל קנו ד"ביה' עי 93
לעלות למדרגה רמה זו להיות עסקם רק בתורה לבדה אבל אנשים יחידים יוכל להמצא בכל עת באופן זה 

ה בודאי ימציא "והקב] ל דוקא הרבה"י ולא עלתה בידן ר"ב הרבה עשו כרשב"ו ע"וזהו שאמרו בברכות ל[
ש ובפרט "עי' ות ולא שבט לוי בלבד וכוג מהלכות שמיטין ויובל"ם פי"להם פרנסתם וכעין זה כתב הרמב

אם כבר נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צרכיו כדי שיעסוק בתורה בודאי לא שייך זה ויששכר וזבלון 
  .יוכיח
ר "ם הוא בעצת היצה"ואני אומר כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב: ל"קטז ז' ב סי"ד ח"מ יו"אג' עי

מסחר וכדומה עד שלבסוף הם שוכחים אף המקצת שכבר למדו כדי שיפסיק מללמוד ויעסוק במלאכה וב
א לעסוק בתורה ולהחכים "כי אם הראשונים כמלאכים אמרו שא, ת"ואינו מניחם אף לקבוע זמן קצר לת

ש בדורנו דור יתמא דיתמי וגם אין לנו הנשים צדקניות "כ, בה כשיעשה מלאכה להתפרנס ממעשה ידיו
א לשום אדם להתגאות ולומר שהוא יכול לעשות מלאכה "שודאי א, ותםשירצו לסבול עוני ודחקות כבדור

ר שיש בקבלת פרס דלומדים בכוללים ופרס "לכן לא יעלה על מחשבתך עצת היצה. ולהחכים בתורה
 .שהוא רק להסית לפרוש מן התורה, דרבנים ומלמדים וראשי ישיבה איזה חטא וחסרון מדת חסידות
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éøîàã àäå úåéøáä ïî úåðåøåã ìá÷ì åì ïéà 'øåëá áéø÷î åìàë íëçì ïåøåã àéáîä ìëíé úåðåøåãá åðééä 

éôà áåùç íãàì ïè÷ ïåøåã àéáäì íãà éðá êøã ïëù íéðè÷ 'õøàä íò àåä, íòèîì íëç ãéîìúì éøùå 

ã äðúî ç÷éì ìáà åúàøåä øøáì éãë åúàøåäî éãéîøåñà øéúäù äîî áåùç øá,óìç àâúá ùîúùàãå , 

éå"úåîùá ùîúùîä åäæã à,äéì éòãé àìã àøúàá äéùôð éòåãåàì ïðáøî àáøåöì øúåîå , àåä êéøö íà 

êëì:  

כוונת רבינו כאן הוא שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן  -ויש אומרים  •
 אותו אם תספיקנו מוטב ואם לא תספיקנו הבריות כדי ללמוד אבל ילמוד מלאכה המפרנסת

ל כל " הא קי,ם" ואפילו נאמר שאין כן דעת הרמב.יטול הספקתו מהצבור ואין בכך כלום
 וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו ,מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג

' ם עת לעשות להאפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות משוו, נוהגין ליטול שכרם מהציבור
 שאלו לא היה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה לא היו יכולין לטרוח בתורה ,הפרו תורתך

 שאם לא כן כבר היתה בטלה תורה מישראל כי .כראוי והיתה התורה משתכחת חס ושלום
 ועוד אני אומר .אם אפשר לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה וגם להתפרנס ממעשה ידיו

 ישיבה ומרביץ תורה ברבים וצריך עתים קבועים מחולקים חציה לו וחציה מי שהוא בעל
לאחרים ואי אפשר לו שילך מביתו כי אם לדבר מצוה עון הוא בידו אם לא יקבל מאחרים 
אפילו יודע מלאכה וחכמה שיוכל ליגע בה ולהרויח כדי לפרנס את ביתו בוז יבוזו לו 

למודו אכן אם יש לו ממון כבר המספיק לו באהבת התורה ולומדיה כי אי אפשר שיבטל מ
להחיות את עצמו ולהלות ברבית והדומה לו שאין ביטול תורה כלל אז עון הוא בידו ליהנות 

 .משל צבור אלא יגיע כפו יאכל
 ).ז"ט( היינו למי שאין לו קרן שיוכל להתקיים על ידו -אין לו לקבל דורונות  •
ג "נות עד שיתעשר שהוא כמו נשיא וכהד לקבל מת" מותר לראש הישיבה או אב-שם  •

 ).ך"ש(
 ).ך"ש(א היינו מי שמשתמש במי ששונה הלכות " וי- דזהו המשתמש  •

)áë (רמחúñðëä úéáá ãîåìä ìëù äúåøë úéøá94 åãåîìúá òâéä ìëå çëùî àåä äøäîá àì 
àðù íéëçî äòðöá ' äîëç íéòåðö úàåרמט ìáà åãéá íéé÷úî åãåîìú úòùá åìå÷ òéîùîä ìëå

àøå÷äçëåù àåä äøäîá ùçìá :  
 ).ך"ש, ז"ט(ש בית המדרש " וכ-בית הכנסת  •

)âë (רנéôà ãáàé àìå åéúåìéì ìëá øäæé äøåú ìù äøúëá úåëæì äöåøù éî ' äðéùá ïäî úçà
äøåú ãåîìúå äîëç éøáãá àìà íäá àöåéëå äçéùå äéúùå äìéëàá : äâä áåø ãîåì íãà ïéà éë

 äìéìá íà éë åúîëçìéçúäì íãàì ùéåìéìá ãåîìì èî ä" áàá åêìéàåóéñé óéñåî àìã ïàîå :  
)ãë (רנאåúìëåà ùà äìéìá åá íéòîùð äøåú éøáã ïéàù úéá ìë:  
)äë (רנב çéðäå íìåòä éìáäì ùøéôå äðùå àø÷ù åà ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ìë

ä øáã éë ììëá äæ éøä åçðæå åãåîìú ' äæá)רנגïéìåç úçéùá øáãì øåñàå,àá ïééòå "ù ïîéñ ç" óéòñ æ

é"æ(:  
)åë (רנד åôåñ éðåòî äøåúä úà íéé÷îä ìëå éðåòî äìèáì åôåñ øùåòî äøåúä úà ìèáîä ìë

øùåòî äîéé÷ì : äâääåöî úãåòñ úàø÷ðå äãåòñ úåùòìå çåîùì äåöî àúëñî íééñîùë95, øåñàå 

íéôðåèîä úåîå÷îá äøåú éøáãá ÷åñòì96 ïëìååîå÷îá ãåîòì íëç ãéîìúì øåñàù åøîà åèîä ú íéôð

 äøåú éøáãá øäøäé àìù éðôîîå" ïðéùééç àìå ä÷åñô äðéàù äëìä êåúî óà õçøîì ñðëéì øúåî î

ã øäøäéùäøåú øåäøäî åîöò øîåù õçøîá:  

____________________ 
 .ורס בית המדרשב שג"ג הי"ת פ"ם ת"רמב' עיי 94
 מנהג לשמוח בענין מצוה עד שכשהשלימה עושין שמחה ) ב"בבא בתרא דף נג ע(נימוקי יוסף ' עי 95

 .ל חזינא צורבא מרבנן דשלים מסתכיה עבידנא יומא טבא לרבנן"ב וז"שבת קיח ע' עי, ט"ומשתה וי
מפני שזהו כמו להפרישו ת "אם נכנס בלבו הרהור עבירה מותר להרהר שם בד: ל"ג ז"ב פה סקי"מ' עי 96

 .מאיסור שהתורה מצלת מהרהורים רעים
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כשבאין , )ז"ט(לשמוח עם זה שסיים אפילו אלה שלא סיימו מצוה  - ' כשמסיים מסכתא כו •
 ויחזרו אחר ,אוי לתקן בו סעודהלסוף מסכתא ישייר מעט בסוף עד שעת הכושר יומא דר

ב חודש " והיא סעודת מצוה דאפילו אבל תוך י,מנין לומר קדיש דרבנן ועשרה בני רב פפא
 ).ת"פ(ה ליום שלאחריו " וה.)ך"ש(על אביו ואמו יכול לסעוד שם 

ת בבית הכסא שיאמר תחלה התכבדו מכובדים "סגולה שיצנל שלא יהרהר בד - שיהרהר  •
תי עליון תנו כבוד לאלהינו ועמדו במקומכם והזהרו עזרוני שמרוני קדושים משר[' וכו

 .)ת"פ] (המתינו לי עד שאכנס ואצא שזה דרכן של בני אדם
  
 æîø ïîéñ  

)à (ãé úâùä éôë ä÷ãö ïúéì äùò úåöî97,äùò úåöîá äá åðéåèöð íéîòô äîëå . äùòú àì ùéå 
äðîî åéðéò íéìòîá,õåô÷ú àìå êááì úà õîàú àì øîàðù êãé úà . רנה äðîî åéðéò íéìòîä ìëå

ìòéìá àø÷ð,íéìéìà ãáåò åìàëå .íéîã úåëéôù éãéì àáéù øùôà éë äá øäæéì ùé ãàîå , 
éùúåîàãáåòë ãéî åì ïúé àì íà ù÷áîä éðòä 98åæ íâ ùéà íåçðã :  

ת בבית הכסא שיאמר תחלה התכבדו מכובדים " סגולה שיצנל שלא יהרהר בד- שיהרהר  •
שרתי עליון תנו כבוד לאלהינו ועמדו במקומכם והזהרו עזרוני שמרוני קדושים מ[' וכו

 .)ת"פ] (המתינו לי עד שאכנס ואצא שזה דרכן של בני אדם
)á ( äùòî äéäå øîàðù äãé ìò ìâìâúî ÷æéä àìå òø øáã àìå ä÷ãöä ïî éðòî íãà ïéà íìåòì

íåìù ä÷ãöä:  
)â (רנוá÷ä íééðòä ìò íçøîä ìë"åéìò íçøî ä : äâäרנזå äòù ìë ù÷áî àåäù åáì ìà íãàä ïúé

á÷äî åúñðøô"á÷äù ù÷áî àåäù åîëå ä" éë åáì ìà ïúé íâ íééðò úòåù òîùé àåä êë åúòåù òîùé ä

ëå åæ äãî éãéì åðá ïá åà åðá åà àåä àáéù íãàä óåñå íìåòá øæåçä ìâìâ àåäì íéøçà ìò íçøîä 

åéìò ïéîçøî:  
)ã (øáå úåù÷ä úåøéæâä úà äçåã ä÷ãöäúéôøöì òøéàù åîë úåîî ìéöú áò : äâäרנח úøùòî àéäå

á÷ä úåñðì øåñàå"åâå úàæá àð éðåðçáå øîàðù äæ øáãá íà éë ä 'éå" úåñðì øúåî øùòî úðéúðá à÷åã à

á÷ä"ä÷ãö øàùá àì ìáà ä99:   
 ).ך"ש(ה משאר מיני מיתה " וה- וברעב ציל ממות  •
ולא לסיבה אחרת כמו שיחיה , עשרהיינו שמותר לנסות שית, )ך"ש( שודאי יבוא - לנסות  •

 ).ת"פ(בני 
 ).ת"פ(א " היינו מעשר תבואה ולא מעשר כספים כמו שמשמע מהרמ-דווקא בנתינת מעשר  •

 
 çîø ïîéñ  

)à (רנט åì åðúéù äîî ïúéì áééç ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðò åìéôà ä÷ãö áééç íãàרס ïúåðù éîå
ïéëîå åúåà ïéôåë åéä ïéã úéá ïúéì éåàøù äîî úåçô åäåãîàù äî ïúéù ãò úåãøî úëî åúåà 

ïúéì åì éåàøù äî åðîî ïéç÷åìå åéðôî åéñëðì íéãøåéå ïúéì:  
מזה אפשר לתת צדקה ,  היינו אם יש לו יתרון מעל מה שהוא צריך- אפילו עני המתפרנס  •

 ).ך"ש(
 ).ך"ש(ח "וי, א דהיינו לעשיר ולא לעני" י-כופין אותו  •
אמנם אם אי אפשר , )ך"ש(אין יורדין לנכסיו עד שמודיעים לו ש,  היינו דווקא בפניו-בפניו  •

 ).ת"פ(להודיע לו יורדים 
)á (רסאúáù áøòá åìéôà ä÷ãöä ìò íéðëùîî:  

____________________ 
   . עשהחייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות , א"י ה"ם מתנות עניים פ"רמב' עי 97
 .א,תענית כא ע 98
ג צריך הנותן שלא יתפאר בצדקה שנותן ואם מתפאר לא דיו שאינו מקבל שכר על "י בשם הסמ"ב' עי 99

א שהמקדיש דבר לצדקה "תקפ' א סי"א ח"ת הרשב"מ בשם שו"בד' ועי, מענישין אותומה שנותן אלא ש
 .ורוצה לכתוב שמו על דבר שהקדיש אין מוחין בידו ואדרבה ראוי לעשות כן וזו מדת חכמים ומנהג ותיקין
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)â (רסבíéîåúé100éôà ä÷ãö íäéìò ïé÷ñåô ïéà  'àà äáøä ïåîî íäì ùé åìéôà íééåáù ïåéãôì" ë
íù íäì àöéù éãë íãåáëì íäéìò ïé÷ñåô : äâäרסגéàù ä÷ãö à÷åãå ìò äáö÷ äì ùéù åà äáö÷ äì ï

åìãâéù ãò ïéúîäì ïéìåëéå íéîåúé éñëð, ìåëàì ïéëéøö ïðéàå ìáè íäù ùéù ïåâë åéùëò. íéëéøö íà ìáà 

åéùëò ìåëàì,íäì ïéîøåúå ïéøùòî .äå "äáö÷ äì ùéù ä÷ãöá ä,íééðò íéáåø÷ íäì åéäù ïåâë , íäì äéäå 

åæ ÷ø ìåëàì íäì ïéàå äðù ìë íäéáàî äáö÷, ñåôåøèåôàä íéîåúéì éàðâ äéäéå íéçúôä ìò åøæçé åà 

 äáö÷ä íäéñëðî ïúåð íäìùíäéáå÷ì:  

יתום שחלה ונפל למטה והיה לו אפוטרופסין וכשראו הצער  -אין פוסקין עליהם צדקה  •
כ מת היתום "י מחליו ואח"הגדול הקדישו לגבוה סך מה לצדקות אולי בזכות זה ירפאהו הש

 דכדין עשו האפוטרופסים , לערער על האפוטרופסים על המתנות שנתנו היורשים יכוליןיןא
 . כבר זכו בהם עניים,כל שהוציאו הצדקות ברשותם מחיי היתום ונתנו לעניים או לגזבריםו

 או שהיו הם בעצמם ,ם אם אמרו אנו זוכים בעד העניי,וגם אם לא הוציאו מן רשותם
 אלא דעתם היה לתתם ,אמרו כן בפירוש אבל אם לא . על ידיהםם זכו העניי,הגזברים

 ואם נתנוה , הרי אלו לא יתנו, או שהם אמרו לשלחם לעניים ומת הילד,לגבאים אחרים
לאחר מיתה אם הודיעום שהם נכסי היתום מוציאין מן העניים ואם נתנו סתם ישלמו 

 ).ת"פ (האפוטרופסים מביתם
פ שאין להם " דאף עא"ימופלגים ודוקא ביש להם ממון הרבה שהם עשירים   היינו-בפניו  •

הא דפוסקים עליהם אנמם . ממון הרבה כיון שהם בכלל עשירים פוסקים לשום להם שם
כשאין ולעשות להם שם היינו שמותר לעשות כן ואין הדיין מוציא ממון בזה שלא כדין 

 כוונתו לעשות להם שם מוציא ממון שלא כדין ואיסורא קא עביד אף שהיתומים סומכין על
 אבל אם האפוטרופוס של יתומים עומד לפנינו .לפי שהם סוברים שהם מחוייבים בכךדבריו 

 ).ך"ש (ואומר שאינו חפץ שיצא להם שם אין כופין אותן
י שפוסקים להם צדקה "ועכשיו ע,  היינו דווקא ביתומים שאין הלם שם-כדי שיצא להם שם  •

 ).ך"ש( להחשיבתם יותר אבל ביתומים בעלי שם אין פוסקים בהם, משים להם שם
 אז קבלו הקרובים העניים מאביהם של היתומים בחייו קצה היינו כאשר -ויהיה להם גנאי  •

 ).ך"ש(ולא רק פוסקים עליהם , כופין אותו
 ,י נתינה זו נעשה להם שם טוב"דדוקא כדי לעשות להם שם הוא דפוסקים משום דע - שם  •

 כיון שלא ,ים עליהם בדבר שאין לו קצבהאבל כשנותנים לקרוביהם שלא יתבזו אין פוסק
 ).ך"ש(כ "י כן מסלקים הפגם שיגיע להם אח"נעשה להם טובה מיד בנתינה זו אלא שע

)ã (רסדèòåî øáã àìà úå÷åðéúäîå íéãáòäîå íéùðäî ïéìá÷î ïéà ä÷ãö éàáâ101 øáã àì ìáà 
íéøçà ìùî áåðâ åà ìåæâ åú÷æçù ìåãâ, øùåò éôì ìëä èòåî øáã àåä äîëå íúåéðòå íéìòáä. 

íäî ìá÷ì øåñà àåäù ìë åìéôà äçåî ìòáä íà ìáà àîúñá éìéî éðäå102:  
 .103)ך"ש(  אמנם קנס שקנסוה חייב בעלה לשלם בעבורה- אסור לקבל מהם  •
, ואפילו אם בעלה קמצן, )ת"פ( אמנם אם אמרה שהיא נותנת ברשות בעלה נאמנת -שם  •

 אם היא בהריון ורוצה לתת צדקה להתפלל וכן אפילו, והיא נושאת ונותנת בבית הוה גזל
 .)ת"פ(ואפילו אם משפחתה נוהגת כך , עבורה

 ).ת"פ(אבל כשאינה דבר מצוה אפילו דבר מועט אסור ,  דווקא לדבר מצוה כצדקה-שם  •
)ä ( íà ìáà äúùòù äîá äéì àçéð éàãå ÷éúùå ìòáä òãé íà äðáì ãîìî äøéëùä äùàä íà

íåìë äéùòîá ïéà øúìàì äçåî )äñøéôàå 'á úåçîì ìëåé úéáä êåú úðúåðå úàùåð íàä(:  

____________________ 
 .א"קח ס' מ סי"חו' ג עי"היינו קטנים מי 100
 ).ד קמ"ת יעקב יוחלק(אבל אם הלכה לאסיפה בדעת בעלה אז מקבלים ממנה  101
שיש , אפילו אם הוא מוחה, ב שאם האשה מפרנסת את בעלה יכולה לתת סכום גדול"ש סי"ערוה' ועי 102

 .ולענין צדקה סומכים על זה, צד שלא זוכה במעשה ידיה
 .א"ע צא סק"ת אה"ח פ"וי 103
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ג שלא השכירה בפניו כיון דידע ושתק מסתמא ניחא ליה "באשתו דאף ע - ודאי ניחא ליה  •
 ).ך"ש(במה שעשתה 

אחר '  ואם שתק כששמע אפי,אחר כמה ימים אחר שהשכירה' מיד ששמע אפי -לאלתר  •
 ).ך"ש( כמה ימים נשתעבד למפרע גם במה שלמד עמו

)å (רסו ùùåç åðéàå åáäåà ìù åðáì åà éðòì äñåøô ïúåð åáø íò ìëåàä ãáòå åéáà ìöà ìëåàù ïá
íéúá éìòá åâäð êëù ìæâ íåùî:  

)æ (רסז ùééáúé àìù éãë éàáâì ïúåðå åîöòì øöéîù åà åì éåàøäî øúåé ä÷ãö ïúåðù òåù íãà
úò åðîî ìàåùå åîéìëîù éàáâäå ä÷ãö åðîî úåáâìå åòáåúì øåñàá÷ä ãé"åðîî òøôéì ä:  

)ç (çñøä áåèäî äéäé íéîù íùì àåäù øáã ìëå åãé áéçøéå òøä åøöé óåëé åîöòì úåëæì äöåø
 åðçìåùáù ÷åúîäå áåèäî ìéëàé áòø ìéëàä åúáéùé úéáî äàð äéäé äìôú úéá äðá íà äôéäå

ë øîåà àåä ïëå åéñëðáù äôéäî ùéã÷é øáã ùéã÷ä åúåñëáù äôéäî äñëé íåøò äñéë ìáìç 
äì' :  

 
 èîø ïîéñ  

)à (úâùî åãé íà äúðéúð øåòéù,íééðòä êøåö éôë ïúé . רסטêë ìë úâùî åãé ïéà íàå, ãò ïúé 
øçáåîä ïî äåöî åéñëð ùîåç,úéðåðéá äãî äøùòî ãçàå ,äòø ïéò ïàëî úåçô . äæ ùîåçå 

ïø÷äî äðåùàø äðù åøîàù,äðù ìëá çéåøäù ùîåç êìéàå ïàëî  : äâäרע æáæáé ìàå øúåé íãà

åçîùîúåéøáì êøèöé àìù , רעאäöøéù äî ìë ä÷ãö ïúéì íãà ìåëé åúåî úòùá ìáà åééç éîé ìë à÷åãå. 
  :íééðòì åððúù ÷ø äåöî øáã øàù åà úñðëä úéáì úåøð ïåâë äåöî øáã åìù øùòîî úåùòì ïéàåרעב

 ).ך"ש(ה מעשר לבינוני " וה-חומש זה שאמרו  •
 אם בשעה שהיה לו הפסד היה ,ח ובעסק אחד הפסד ואם היה לו בעסק אחד ריו-הרויח ש •

 ואינו ממלא ,כ הוא ענין אחר" ואם כן מה שהיה לו ריוח אח,)? (לו חשבון שהיה לו הפסד
 וחשב כל החשבונות הריוח , אבל אם לא היה לו חשבון עד תום השנה.הריוח את ההפסד

פסד היה בשנה אחת אם הריוח וההח ש"וי, וההפסד מכל השנה אז ימלא ההפסד מן הריוח
 ח"וי יחשב )?הפסד (הוצאה בכלל קרןא "וי.  אבל בשתי שנים לא ינכה,לעולם ינכה זה בזה
 . )ת"פ ( בכל ענין104שאין מנכה ההוצאה

ואין הזוג חייבים במעשר על מעות אלה ,  אב יכול לתת נדוניא במעות שכבר מועשרים-שם  •
 .105)ת"פ(

מ "עשרות מאף שאביו היה נזהר כל ימיו במירושה שירש מאביו צריך ליתן מעשר  - שם  •
 . )ת"פ (צריך הוא ליתן מחדש

מי שנהג מעשר כספים כל ימיו והיה לו פנקס מיוחד לזה כתוב בו כל הכנסות שלו  -שם  •
כמה מעשר מגיע וכמו כן רשום חלוקת הצדקות ממעות מעשר ולפעמים הוא מקדים ליתן 

אחר מותו נמצא ואם . בזה מקום להקלויש , כ כשהרויח מנכה מן המעשר"לעניים ואח
 אכן אם הוא , ביד היורשים לנכות זה ממעשר שלהםאיןהחשבון שהמעשר חייב לו איזה סך 
כ יעכב "פ צריך היורש להפריש המעשר ואח" אבל עכ,שעת הדחק להם יש להקל גם בזה

 . )ת"פ (לעצמו
ן שאין רשות  באופ,ג"אשה שמכנסת לבעלה מעות שיש לה בעצמה שירשתו וכה -שם  •

אם מתה ו. בא עליו ברכהמ המחמיר ת" מ, אינו מחוייב לתת מעשר לעניים,אביה שולטת בה
 כתובה דאורייתא אינו מחויב רק יורש מיהו אי ,חייב לעשרהאשה וירש הבעל את כתובתה 

 . 106אולי יש להחמיר במה שהיתה שוה להמכר בטובת הנאהו ,לעשר

____________________ 
  אבל מה שנוגע לעצםה מכירה כמו הוצאת קניית החומר כן מנכים,  היינו כל דמי נסיעה104
 .י שם בענין הנדר שלא זכיתי להבין דבריו'ע 105
 ?למה 106
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 ).א"רע (107 משלישרא לא יות"וי -ה שירצה מכל  •
מותר לפזר מעשרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם אפילו אם יש  -יתננו לעניים  •

 ).ך"ש(ס ממקום אחר נלפר בידו יכולת
וכן מותר לקנות כיבוד , וכן אין לפרנס בניו הקטנים עם זה, וכן לא לשלם מסים עם זה -שם  •

. שעת הקניה לא חשב כך אסוראבל אם ב, אם חושב בזה בשעת הקניה, בית הכנסת עם זה
מותר ליתן מן המעשר להיות בעל ברית או להכניס חתן לחופה או לקנות ספרים ללמוד וכן 

ולא היה לעשותם בדרך אחר בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו 
 צריך לכתוב עליו שזהו מן המעשר למען ידעו בניו דבר זה ולאו, לולא זהעושה המצוה 
 ).ז"ט( יחזיקוהו להם

פ להפריש מעשר מריוח שלו ולתתו לעניים ושוב כל מה "א מיירי שהנהיג ג"רמ -שם  •
 ).ת"פ (נ"שיפריש הוי ממילא לעניים ולאו כל כמיניה לקנות ממנו נר לבהכ

אם מיד בשעת נישואין היה דעתו לשלם , כדי שילמד הבןשהתחייב ליתן לזוג ' א -שם  •
 ,מ מהיות טוב יחלק המעשר ויתן חציו לעניים דעלמא וחציו לבנו" מ.מותר, ממעות מעשר

 ).ת"פ (אך אם בשעת חיובו לא היה דעתו לזה אין אדם פורע חובותיו ממעשר
עניים המחוסרים לחם ויש  מי שמת והניח ספרים שכתוב עליהם שהם ממעות מעשר -שם  •

אמנם אם ,  רשות למכרםואין לו, ח שזה כבר של רבים"וי, לפרנסת היתומיםמוכרים אותם 
 . )ת"פ(ע "צ, התנה עם הקונה שישאילם לאחרים

)á (רעג úåöî íéé÷ àì äæî úåçô ïúð íàå äðùì ì÷ùä úéùéìùî úåçô åîöò íãà òðîé àì íìåòì
ä÷ãö:  

)â (רעד åì øáãîå åøòöá éðòä íò ïðåàúîå ááì áåèáå äçîùá úåôé íéðô øáñá ä÷ãöä ïúéì êéøö
á äðúð íàå ïéîåçðú éøáãåúåëæ ãéñôä úåòøå úåôòåæ íéðô:  

)ã ( äàøéå íéøáãá åðñééôé àìà åéìò åìå÷ äéáâéå åá øòâé àì åì ïúé äî åì ïéàå éðòä åì ìàù íà
úâùî åãé ïéàù àìà åì ïúéì åðåöøù áåèä åáì : äâä ïúåð ïéà åìéôà í÷éø ìàåùä éðòä øéæçäì øåñàå

íìëð êã áåùé ìà øîàðù úçà úøâåøâ ÷ø åì:  
)ä (רעהïúåðä øëùî ìåãâ åøëù åðúéù íéøçàì úåùòì ìåëé íà:  
)å (רעו ãéá ÷éæçîä äðîî äìòîì ïéàù äìåãâä äìòî åæî äìòîì åæ ä÷ãöá ùé úåìòî äðåîù

 àìù åãé ÷æçì éãë äëàìî åì àéöîî åà úåôúåù äùåò åà äàåìä åà äðúî åì ïúåðå êîä ìàøùé
åá ú÷æçäå øîàð äæ ìòå ìàùé àìå úåéøáì êøèöé:  

 .)ז"ט(היינו שיתנו קודם שיעני שלא יצטרך לבריות " המתנה" עיקר הגרסא -מתנה  •
  ).ך"ש( והוא יותר טוב ממלוה שאין בזה בושה -או עושה שותפות  •

)æ (רעזìá÷î éîî éðòä òãé àìå ïúé éîì òãé àìå éðòì ä÷ãö ïúåðä äæî úåçô108 ïúåðä äæì áåø÷å 
ä÷ãö ìù äôå÷ì íãà ïúé àìå ä÷ãö ìù äôå÷ì òãåéå ïîàð äéìò äðåîîäù òãåé ïë íà àìà 

äøåùë äá âåäðì:  
)ç (רעח íéëìåä åéäù íéîëçä éìåãâ ïåâë ç÷åì éîî éðòä òãé àìå ïúåð éîì ïúåðä òãåéù äæî úåçô

 ìò íéðåîî ïéà íà àéä äáåè äìòîå úåùòì éåàø äæëå íééðòä éçúôá úåòîä íéëéìùîå øúñá
äøåùë íéâäåð ä÷ãöä:  

)è (רעטæî úåçô úåòîä íéøøåö åéäù íéîëçä ïåâë ïúåð éîì ïúåðä òãé àìå ìèåð éîî éðòä òãåéù ä
äùåá íäì äéäé àìù éãë ïéìèåðå íééðòä íéàáå íäéøåçàì íúåà íéëéìùîå íäéðéãñá:  

)é (ìàùéù íãå÷ åãéá éðòì ïúéù äæî úåçô:  
)àé (ìàùéù øçà éåàøë åì ïúéù äæî úåçô:  

____________________ 
 ).'ש אות א"ערוה(א חצי "וי 107
 ).טור(שהרי זו מצוה לשמה  108
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)áé (úåçô åì ïúéù äæî úåçôúåôé íéðô øáñá éåàøäî :  
)âé (áöòá åì ïéúéù äæî úåçô : äâä éã àì øàôúî íàå ïúåðù ä÷ãöá íãàä øàôúé àì íéðô ìë ìòå

äéìò åúåà ïéùéðòî åìéôà àìà øëù ìá÷î åðéàù, ôøåî" åîù áåúëéì åì øúåî ä÷ãöì øáã ùéã÷îù éî î

ïë úåùòì éåàøå ïåøëæì åì àäéù åéìò:  

מעלות ' דאם כן לא נחשב בח, בנתינתו אבל לא הראה לו פנים זועפות היינו שצר לו - בעצב  •
  ).ך"ש(שהרי הפסיד זכותו 

אמנם כמו בכל מצות מידת , 109)ז"ט( שכך לא ישנה את זה לדבר אחר -וראוי לעשות כן  •
אמנם מה שגבאי צדקה עשה עם מעות הצבור אסור לפרסם , )ס"חת(חסידות להעלים את זה 

,  ואם תרם חפץ.)ת"פ( אחרי כמה שנים אפשר להוריד את זה ואפילו, שמו על טרחתו
ואם היתה , יש ביד הציבור למחות בטענה שהסכמנו בנדיבת ליבך, כ רצה להוסיף שמו"ואח

  ).א"מהרש(היינו תורמים יחד איתך , רוצה לכתוב שמך

)ãé (רפאêéðô äæçà ÷ãöá éðà øîàðù äìôú ìë íãå÷ éðòì äèåøô ïúéì áåè:  
  ).ך"ש(אם נותן לקופה של צדקה ש " וכ- לעני  •

)åè (רפבúåìåúá íäá åàéùé ä÷ãö úåòî íãéá ùéù ä÷ãö éàáâ åæî äìåãâ ä÷ãö ïéàù úåéðò:  
כמו כל , מותר למכרו להשיא יתומה, תרם משהו לבית הכנסת ושם שמו עליו'  אם א-עניות  •

  ).ך"ש (110אבל לא להשיא בת עני, מצוה

)æè (רפגò úñðëä úéá úåöîù øîåàù éî ùéàôéã111 ãåîìì íéøòðì ä÷ãö úåöîå ä÷ãö úåöîî 
úñðëä úéá úåöîî óéãò íééðò íéìåçì åà äøåú112 : äâä úòùá íéúî øåáò ä÷ãö ÷åñôì ïéâäåðù äî

íäéúåîùðì éðäîå àåä ïé÷éúå âäðî úåîùð úøëæä :  
  

 ðø ïîéñ  
)à (רפדøö äéä åäåìéëàé áòø äéä íà ãöéë åì øñçé øùà åøåñçî éã éðòì ïéðúåð äîë úåñëì êé

éôàå úéá éìë åì äðå÷ úéá éìë åì ïéà åäåñëé ' åéðôì õåøì ãáòå ñåñ ìò áåëøì åëøã äéä íà
 úô åì úúì éåàøä êéøöù äî éôì ãçàå ãçà ìëì ïëå ãáòå ñåñ åì äðå÷ éðòäå øéùò äéäùë

ö ïðåö äîç äîç úô åì ïúéì éåàøä äèî åì íéðúåð äèî äñéò åì íéðúåð äñéò úô åì íéðúåð ïðå
 äèî åì íéòéöîå úéá åì íéøëåùå åì ïéàéùî àùéì àáå äùà åì ïéà ïéìéëàî åéô êåúì åìéëàäì

äùà åì ïéàéùî êë øçàå åùéîùú éìëå : äâäçéá íéáø åà ä÷ãö éàáâá äæ ìëã äàøðåã ãéçéä ïéà ìáà 

éçéä åì ïúé åìöà íéáø ïéà íàå íéáøì åøòö òéãåî àìà åøåñçî éã éðòì ïúéì áééåçî åîëå úâùî åãé íà ã

îø ïîéñ øàáúðù"è:  
וגבאי צדקה , ובמחזיר על הפתחים גם זה פטור,  אבל כדי סעודה חייב-אין היחיד מחוייב  •

אמנם כשאין רבים אצלו או שאין יד , )ז"ט(צריך ליתן למחזיר על הפתחים כדי סעודה 
  ).ך"ש(הרבים משגת לסייע לו היחיד כן חייב 

)á (רפהäùà113ì àùðéì äàáù ðî äì åúçôé à 'éëá ùé íàå æåæñ äãåáë éôì äúåà íéñðøôî ) ïééòå

éñ ïî÷ì 'ðø"úååìì íéëéøö íéàáâä íà æ(:  
 ).ך"ש( היינו הגבאים חייבים ללוות -זוז ' מנ •

  ).ך"ש( היינו בזמנם אבל בזמן הזה כפי הראוי -שם  •

)â (רפו äðúî àìà äáåøî äðúî äôå÷äî åì ïéðúåð ïéà íéçúôä ìò øæçîä éðòúèòåî:  
  ).ך"ש(צ לתת לו מתנ המרובה "ה מכל יחדי ויחיד א" וה-  מהקופה •

____________________ 
109

 .'לקמן רנט סעיף ג' עי 
 אבל גבאי צדקה מסתמא יכול לעשות  110
  )ט"ש סקי"ערוה(ולא קישוט , היינו בנין בית הכנסת וצרכיו 111
 .דמת לבית הכנסתשמקוה קו' ג אות ח"בית ישראל פ' ועי 112
 ).כתובות שם(יתומה ' פי 113



 כבוד אב ואם

30 

)ã (רפז ïåéãðåôá øëëî íå÷îì íå÷îî øáåòä éðòì ïéúçåô ïéà)áîøä" ïåéãðåôä ì÷ùîù ùøéô í
ç àåä 'äøåòù éðéòøâ (ãî ' òìñá ïéàñרפחòöî åì ïéðúåð ïì íàå  ïúéì úñëå åéìò ïùéì åéúåùàøî

ðúåð úáù íàå úéðè÷å ïîùå ïåæî åì íéâ ' åì ïéðúåð åúåà ïéøéëî íàå ÷øéå âãå úéðè÷å ïîùå úåãåòñ
åãåáë éôì:  

)ä (רפט ìò åøæçé àìù íéøîåà íéðåðéáäå íéçúôä ìò åøæçé íéøîåà íéøéùòäå íéáåøî øéòä ééðò
íéðåðéáä íò ïéãä ïåîî éôì øåáöä ìò úìèåî ïúñðøô äéäú àìà íéçúôä : äâä áåéç ø÷éò éë

ôì ä÷ãöää éïåîîãðä éôì ïúéì ïéâäåð úåîå÷î ùéå äáåúëøá éôì ïúåðäå ñîä éôì ùéå äëøáì øúåé éåàø :   
  

 àðø ïîéñ  
)à (רצ áééç åðéà äáåùú äùò àìå äøåúá úåøåîàä úåöî ìëî úçà ìò ãéæîá ïééøáò àåäù éî

åúååìäì àìå åúåéçäì114) רצאùé ééðò íò íéáëåë éãáåò ééðò íéñðøôîåíåìù éëøã éðôî ìàø(:  
 ).ך"ש(אבל אם עבר לתאבון בפעם אחת לא יצא מכלל אחוה ,  היינו הרגיל לעבור-עבריין  •

  ).ך"ש(ה לבדם "ד עם עניי ישראל אלא ה" ל-עם עניי ישראל  •

)á (ñéòëäì ïééøáò àåäù éî115äøùë øùá çéëùã àëéä äìéáð ìëåàù ïåâë úçà äåöîì åìéôà , 
ð íà åúåãôì øåñàù äá)à ïåáàéúì ïééøáò ìáà ïéà ìáà åúåãôì íéöåø íà øáãá øåñéà ïé

êëá íéáéåçî:(  
 ).116ז"ט( אפילו פעם אחת - למצות אחת  •

מ " אם רואין ממנו שמתחרט והולך לעשות תשובה שאז אין איסור להצילו מ-אסור לפדותו  •
 .)ז"ט (117אין חיוב עד שיהיה ידוע לנו שעשה תשובה וקיבל דינו

ה בקביעות לא להכעיס ולא לתאבון הוה אוסר אבל מי עוש, ה לזונות ולפרנסו" ה-שם  •
  ).ך"ש(???? לפודות ומותר לזונו ולפרנסו

)â ( âéäðäìå äøåú íéðáä úà ãîìì éãë íäéúåðåæîá áééç åðéàù íéìåãâä åéúåðáå åéðáì ïúåðä
 ä÷ãö ììëá äæ éøä íäì íéëéøö íäå åéáàì úåðúî ïúåðä ïëå äøùé êøãá úåðáä àìà ãåò àìå

äì êéøö àìàíéøçàì åîéã÷ , åìéôàå íãà ìëì åîéã÷äì êéøö åáåø÷ àìà åéáà àìå åðá åðéà
éðòå åîàî åéçàì íãå÷ åéáàî åéçàåéãå÷ åøéò ééðòå åøéò ééðòì ïéîãå÷ åúéá  øéò ééðòì ïéî

úøçà118 : äâäíééðòì ïéîãå÷ íäå øéòä ééðò íééåø÷ øéòá íéòåá÷äå úåîå÷îî íùì íéàáä íéøçà 

íéøçà  õøà éáùåéåõøàì äöåç éáùåéì ïéîãå÷ ìàøùé  : äâä áééç åðéàå íãà ìëì úîãå÷ åîöò äñðøô

 åúñðøô åì äéäéù ãò ä÷ãö úúìרצבçàå" úñðøôì íéîãå÷ íäå íééðò íä íà åîàå åéáà úñðøô íéã÷é ë

____________________ 
 .&וכן נפסק באהבת חסד , )א"גר(ח "וי 114
מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה : ל"ג ז- א"ם ממרים פרק ג ה"רמב' עי 115

מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה מורידין . אלא הרי זה בכלל האפיקורוסין ומיתתו בכל אדם
אותו ולא מעלין והרי הוא כשאר כל האפיקורוסין והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין והמומרין שכל 
אלו אינם בכלל ישראל ואין צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה 

רים שנראו לו במה דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדב.  והסיר המכשולהגדול
והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים 

 אותם על ואחריו אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדל
פ "ות שהרי הוא כאנוס ואעדעתם הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצ

כ שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי הוא כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם כך אלו שאמרנו "ששמע אח
 שלום עד שיחזרו בריהאוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בד

  . ואל ימהר להרגולאיתן התורה
י שמ סעיף ה שאם "ב' ועי,  לפעמים עבירה לתאבון קורעים עליוק תתפה שמי שעושה"מרדכי מו' ועי

 .עושה בקביעות חשיב פורש מדרכי ציבור
 .ז"סקט' ב' ך סי"וכן הוא בש 116
117 ?? 
 .ועני לפניך בא לבקש, ו אות יא שזה אפילו אם אלו הקודמים לא לפניך"י אהבת חסד פ'ע 118
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 éùðàå åøéò éùðàì åéðéëùå åéðéëùì íéîãå÷ íéáåø÷äå íéáåø÷ øàùì ïéîãå÷ íäå åéçàì íéîãå÷ íäå åéðá

øéòïúåãôì êéøöå íéåáù åéä íà ïéãä àåäå úøçà øéòì å:  
 ).ך"ש( היינו מעל גיל שש - אינו חייב ש •
 ).ך"ש(ועושה כך במעות צדקה יבא עליו קללה ,  מי שיש בידו לפרנס את אביו-לאביו  •
 ).א"רע(ה לכל שאר קרוביו "וה, 119 והוא קודם לתלמיד חכם שאינו רבו-שם  •
ו בארץ ישראל ענייך עירך קודמים לעניי עיר אחרת בארץ  אפיל-קודמין לעניי עיר אחרת  •

 ).ך"ש(ישראל 
 ).ת"פ(עניי עירו קודמים , מ"ח ועניי עירו ע" אפילו אם עניי עיר אחרת הוא ת-שם  •
 ).ת"פ( קרובי אשתו נחשבים כעניי עירך אפילו אינם דרים באותו עיר -שם  •
 ).ז"ט( שאינם עניי עירך - ל "ליושבי חו •
אבל זה רק אם כולם באותו ,  ועניי ירושלים קודמים לעיירות אחרות-אל עניי ארץ ישר •

העיירות אחרות קודמים , ולעיירות אחרות אין לחם, אבל אם לבני ירושלים יש לחם, עניות
 ).ת"פ(

  ).ך"ז וש"ט( ואחיו מהאב קודם לאחיו מהאם -לאחיו  •
)ã (רצגåé åúåà ïéôåë ìåãâ àåä åìéôàå éðò åðá ïåæì áàä ïéôåë øéòáù íéøéùò øàùî øú) øàù ïëå

òå íéáåø÷"éñ ì 'ðø"é óéòñ æ':(  
)ä (רצד éðéòá áåèä åùòé ìä÷äå íäá çë íåù åéùøåéì àìå åì ïéà ä÷ãöì íéàáâì ïåîî ïúðù éî

íãàå íéäìà : äâäרצה åúòã ïéãîåàã íééðòä åéáåø÷ì ïéðúåð íúñ ä÷ãö øãð íà éàáâ ãéì åàáù íãå÷ ìáà

à÷åãå åéáåø÷ì åúðååëãéä íà ìáà øãðä úòùá íééðò íéáåø÷ åì åéä íà å íäì ïéðúåð ïéà åðòäå æà íéøéùò 

åöøéù äî åùòé íäå øãð øéòä éðá úòã ìò øéòä éðá íò ä÷ãö ÷ñåô íà ìáà ãáì ä÷ãö ÷ñåôá äæ ìëå:  
ואין מספקת אי ,  מי שנתן כסף שיהיה הקרן קיימת והרווח לצדקה מסוים- מי שנתן ממון  •

 ).א"רע(אפשר לשנות 
ואם פוסק צדקה עם , ש בחייו"וכ, בשעת מותו אומדין דעתו ליתנו לקרוביו -אם נדר צדקה  •

 )ך"ש(בני העיר אינו יכול לתנו לקרוביו 
 ).ז"ט( היינו יכול לתנו לקרוביו עניים -נותנין לקרוביו  •
 ).ך"ש( כל דיני נדרים והקדשות סומכים על האומדנא -דאומדין דעתו  •

אם לא הגיע ליד , ף לצדקה באופן שיהיה קרן קיימת והרווח לצדקהמי שתרם כס -שם  •
אבל אם , יכול להעביר את הרווח אליהם ולא הקרן, 120מקרוביו או בניו העני' וא, הגבאי

ואפילו אם הוא עצמו העני והגיע ליד , הגיע ליד הגבאי אין לקרוביו זכות יותר משאר עניים
  ).ת"פ (הגבאי אין לו זכות יורת משאר עניים

)å (רצוé íééðò åéä éðáêúéá:  

  ).ך"ז ש"ט (121 היינו שישתמש בהם במקום עבדים-בני ביתך  •

)æ (רצזíåøòä úåñëìî áòøä ìéëàäì íéã÷äì áééç:  
)ç (רצח åàá íà ïëå úåñë ìåàùì åàá íà ïëå ùéàì äùà ïéîéã÷î ïåæî ìåàùì åàáù äùàå ùéà

äîåúéä àéùäì ïéîéã÷î àùðéì äîåúéå íåúé:  

ולכן יש להקדימה כדי ,  מאחר שזה בושה יותר בשבילה מאשר בשבילו-ה מקדימין אש •
  ).ך"ש(או שמא לא תלך לפתח הבאה , שלא תצטרך לחזור

____________________ 
 .ך"ש בש"שרבו קודם ועיי' לקמן סעיף ט' ע 119
 .ם מתוהתור 120
 .אבל אסור לשלמם ממעות צדקה 121
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)è (רצטéëá ïéàå äáøä íééðò åéðôì åéäñåà ñðøôì éåìäå ïäëä ïéîéã÷î íìåë úà úåãôì åà úåñëì  
éôåñàì é÷åúùäå é÷åúùì ììçäå ììçì ìàøùéäå ìàøùéì éåìäå122 ïéúðì øæîîäå øæîîì éôåñàäå 

 øæîî äéä íà ìáà äîëçá íéåù íäù ïîæá íéøåîà íéøáã äîá øøçåùî ãáòì øâäå øâì ïéúðäå
ú"ëå ç"ëç ãéîìú øæîî õøàä íò âí íãå÷ )øáçë øáç úùàå úåéçäì õøàä íòå úåñëì íëç åìéôàå (

òà åéáà åà åáø íäá ãçà äéä íàå åøéáçì íãå÷ äîëçá ìåãâä ìëå" ô íäî ìåãâ íù ùéù
åðîî ìåãâ àåäù äæì íãå÷ íëç ãéîìú àåäù åéáà åà åáø äîëçá123:  

 ).ך"ש(ד עם הארץ אלא שאינו שוה בחכמה לישראל " ל-ג עם הארץ "כ •

 ).ך"ש(ז אלא כל שהוא פיקוח נפש קודם " ואין דין חכם בזה-חכם לכסות  •

וברבו שאינו מובהק , ודםח שלא גדול כרבו אביו ק"ואביו ת,  ברבו מובהק-רבו או אביו  •
  ).ך"ש(ה עביו קודם "אפילו אביו ע

)é (ש íåøò äéä ãéî åúåà ïéìéëàî àìà éàîø àåä íà åéøçà ïé÷ãåá ïéà éðåìéëàä øîàå àáù éî
éàîø àåä íà åéøçà ïé÷ãåá éðåñë øîàå àáå124ãéî åúåà ïéñëî åúåà ïéøéëî íàå :  

)àé (שאíåùî õøàä íòì åúô ïúðù øòèöî äéäù éáø õøàä íò ìëåà äéäù äîå úøåöá éðù ååäã 
òà åúåéçäì áééç áòøá úî åðéðôì àá íà åúåéçäì áééç éëä åàì àä íëç ãéîìúì øñçé" ô

êë øçà íëç ãéîìúì øñçé íà ÷ôñ àåäù:  
)áé (שבåëé ä÷ãö ïúéì íéáééçù íééðò éðùà ìë ì 'øéáçì åìù ä÷ãö ïúéì íäîå  äâä ä÷ãö à÷åãå

à ìë íéáééç íà ìáà ïàë ïéà ïë íàã åøéáçì ãçà úúì íéìåëé íðéà øáã äæéà ìò åøáòù ä÷ãöì ñð÷ ãç

ñð÷:  
)âé (שג ÷äáåî áø àåä íà íäéðùì ïúéì íãéá ÷åôñ ïéàå øåáö çéìùå áø øåëùì ïéëéøöù øåáö

íãå÷ øåáö çéìù åàì íàå íãå÷ àåä íéðéãáå úåàøåäá é÷áå125 : äâäשד ñéëî øéòáù áøä ñðøôì ïéàå

âã ä÷ãö ìù øçà íå÷îî ÷åôñ åì åùòé àìà øéòä éðáì íâå åì àåä éàð)íù äæ íâ ( ìëåé ãéçé ìë ìáà

ãåáë êøã åäæå åìù ä÷ãöî åì çåìùì126:  
)ãé (שהéôà úåðùì íéìåëé ' àåäù éôì äðù ìëá ïåîâäì íéèéùô íéùìù êøåöì äøåú ãåîìúî

 íåëéå ïúéì íäì ïéàù íééðò äîë ùé åîò åøùôúé àì íàù úåùôð úìöäíéîåøò íåèéùôéå :  
  

 áðø ïîéñ  
)à (שוíééåáù ïåéãôë äìåãâ äåöî ïéàå ïúåñëìå íééðò úñðøôì íãå÷ íééåáù ïåéãô127 ìëì êëìéä 

 íééåáù ïåéãôì ïúåðùì íéìåëé åìéáùá úåòî åáâù äåöî øáãשזéôàå ' ïéðáä êøåöì åáâ íà úéá
 úñðëäéôàå ' øåñàù ïéðáä êøåöì íåö÷äå íéðáàäå íéöòä åð÷ íà úøçà äåöî ìéáùá íøëîì

____________________ 
אסופי שנאסף מהשוק הוי ספק ממזר כגון שאין הוכחה שלא הושלך לשם מיתה אבל ) לאד (ע "אה' עי 122

אם יש הוכחה שלא הושלך לשם מיתה בין שיש הוכחה בגופו כגון שהוא מהול או שאיבריו מתוקנים 
 קמיע בין שיש וששמו לו כחול בעיניו או תלו לומיושרים כמו שעושין לנערים או שהוא משוח בשמן או 

הוכחה במקום כגון שנמצא במקום שרבים מצוים שם או שתלוי במקום באילן שאין החיה מגעת שם והיה 
סמוך לעיר או שנמצא בבית הכנסת הסמוך או בצידי רשות הרבים אין בו משום אסופי כיון שחוששין עליו 

 .ןלשומרו ולא הושלך שם אלא משום רעבו
 .א לעיל סעיף ג"רע' עי 123
 .ח"ז סקל"אמנם אם הוא מצטער מפני הקור מכסים אותו מיד דרך אמונה פ 124
ז שאין השליח ציבור מוציא הציבור ידי חובתם תמיד הרב "ולכן בזה, )טור(שמוציא הרבים ידי חובתם  125

 ).ה"ח נג סקכ"ש או"ערוה(קודם 
ם חכם גדול בתורה שינהיגם בדרך ישרה עובר על מה א של כקהל שאין ממנים עליה"ב נג סקע"מ' עי 126

 .כצאן אשר אין להם רועה' שכתוב בתורה ולא תהיה עדת ה
ז "וכן רדב, קלה אות א שזה דווקא בסכנת נפשות' ה סי"וכן ח' קכד אות ג' ד סי"שבט הלוי ח' עי 127
 @@.וכן סכנות רוחניות??? ח"תצ
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øúåîíééåáù ïåéãô êøåöì íøëîì 128 åúåà åøëîé àì øáë åäåàðá íà ìáà )îå" òìñ øãåðä î

éñ ïî÷ìãë øéòä éðá úòãî ÷ø åæ òìñá úåãôì ïéàå ììëá íééåáù ïåéãô ïéà ä÷ãöì ' åðøã óéòñ':(  
 הביאו פדיון  פדיון שבויים ורקשאינו תר מותר לשנותו אפילו למצוה אח-אם גבו לצורך  •

רק מותר לשנות למשהו שהוא , )ז"ט(שבויים עבור הסיפא שאם כבר בנו לא מוכרים אותו 
 .)ך"ש (129מצוה יותר גדולה

ת כן "אמנם ס, ש בית המדרש משום שאין מוכרים בית דירה של אדם" וכ-בית הכנסת  •
 כשאי אפשר עבור פדיון שבוים' א שכן מוכרים בית הכנסת וכו"וי, )ז"ט(מוכרים עבור זה 

אבל אם נשאר בקדושתה , וכל זה כאשר מוכרים את הבית הכנסת לצורך חול, בענין אחר
 .130)ך"ש(מותר למכרה 

  ).ך"ש( היינו שסתם לשון צדקה לא כולל פדיון שבויים -הנודר  •
)á (שח àì ìòå êãé úà õåô÷ú àì ìòå êááì úà õîàú àì ìò øáåò íééåáù ïåéãôî åéðéò íéìòîä

íã ìò ãåîòú éçå úåöîå åì êãé úà çúôú çåúô úåöî ìèáå êéðéòì êøôá åðãøé àì ìòå êòø 
åìàë íéøáã äáøäå úåîì íéçå÷ì ìöäå êåîë êòøì úáäàå êîò êéçà:  

)â (שטíéîã êôåù åìéàë éåä íéã÷äì øùôàã àëéä íééåáùä úåãôì øçàîù òâø ìë:  
)ã (שיìåòä ïå÷éú éðôî íäéîã éãëî øúåé íééåáùä ïéãåô ïéà åéäé àìù í  íîöò íéøñåî íéáéåàä

 íúåáùì íäéìòשיאúì ïëå äöøéù äî ìëá åîöò úà úåãôì ìåëé íãà ìáà"éôà åà ç 'ú åðéà" ç
 íéáåøî íéîãá åúåà íéãåô ìåãâ íãà äéäéù øùôàå óéøç ãéîìú àåäù àìà) øçàë åúùà íàå

àì åà éîãéñ øæòä ïáà øåèá ïééò  'ò"ç131:(  
 קרוביו אבל אין חיוב אפילו לאא שרשאי לפדות אפילו " וי, אפילו קרוביו-אין פודין  •

 ).ך"ש(לקרוביו 
ולמעשה יש להחמיר ולא , אם פודים ביותר מכדי דמיהם'  במקום סכנת נפשות יש מח- שם  •

 ).ת"פ(א נוהגים לפדות "וי',  במקום חילול הלפדותו אם לא
 ).ת"פ( כזה משבוי או כמה שפודים גוים,  כמה שמוכרים עבד כזה בשוק- מכדי דמיהם  •
  ).ך"ש( כשבאים לשבות אחרים -בים ישלא יהיו האו •

)ä (שיב íéáøîå íäéìò íìåò íéãéáëî íéáéåàä åéäé àìù íìåòä ïå÷éú éðôî íééåáùä ïéçéøáî ïéà
íúøéîùá:  
  ).ת"פ( אבל מותר לשבוי לברוח ואין צריך לחשוש לחארים -אין בריחין  •

)å (שיגù åà íéáëåë ãáåòì åîöò øëîù éî äéðùå äðåùàø íòô åúàåìäá åúåà åáùå íäî äåì
 åù÷á íàå íäéáà úúéî øçàì íéðáä úà íéãåô ìáà åúåà íéãåô ïéà úéùéìùå åúåà íéãåô

 íéîòô äîë øçà åìéôà ãéî åúåà ïéãåô åâøäì)éôà øéîäù éåáùå 'áð ìëåà ïåâë úçà äåöîìúåìé 
 åúåãôì øåñà ñéòëäì)òå øåè"éñ ùéø ì 'ðø"à:(  

אבל כל , ם בגלל אביהן" היינו במקרה שאין חשש שיתבלבלו בין העכו- את הבנים פודין •
  ).ך"ש(א שישמור עותם פודים אותן מיד "שא

)æ (שידåúåà íéãåô úåöî åéìò ìá÷å úåãáò íùì ìáèå ìéàåä äáùðù ãáò:   

____________________ 
שאז זה לא על דעת הגבאים אלא ,  שלא יהיה לדבר אחרע אם התורם עבור דבר מסוים יכול להקפיד"צ 128

 ."גבו אנשי העיר"ם שזה "לשון הרמב' ועי, כשליח
ז "ך וט"א וש"ברמ' רנו סעיף ד'  ועי.)ש סעיף ב"קשה עיי (ד יותר גדולה"א שזה ל"ך סק"לקמן רנט ש' עי 129

  .שם שאם גבו לדבר מסוים אסור לשנות שכבר זכו בהם המקבלים
ב אף שאינה חמורה מקדושת " מדסתם משמע כל דבר מצוה כצדקה וכיו- דבר מצוה : ז" סקעב קנג"מ' ועי

ה במעמד "י זט"ה פסק בגבו מעות דאין משנין אלא לקדושה חמורה הכא מיירי ע"ג דלעיל בס"נ ואע"בהכ
א ז מוקי לה אף של"טוה] א"מ[ז "ל בס"אנשי העיר דשרי להוציא המעות אף לקדושה קלה ואף לחולין וכנ

כ יחזירו מעות אחרים " אלא דמיירי דשקילי המעות דרך הלואה ואחשי העיר במעמד אנטובי העיר' י ז"ע
 הגה : א שם"רמ' ועי. ל שם בגבו מעות דמותר ליקח דרך הלואה"ב דס"נ ואזיל לטעמיה בסק"לבנין ביהכ

 ן או לאו טובי העיר מוכרים בפרסום מקרי במעמד אנשי העיר ואינן צריכין לומר ה' וכל שז
 .ח קנג סעיף יג"או' עי 130
 .א נוקט שאשתו כגופו ויכול לפדות ביותר"והרמ, ע שאשתו כאחר דמי"ש בשו"עיי 131
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)ç (שטו ùéàä íãå÷ äùàä íéãåôשטז íãå÷ ùéàä íéãåô øåëæ áëùîá ïéìéâø íàå)íéöåø íäéðù íàå 

íãå÷ ùéàä úìöä øäðá òåáèì(:  
ששינהם בסכנת טביעה בנהר והאיש קודם מטעם שחייב טפי במצות '  פי- רוצים לטבוע  •

 ).ז"ט(
' וא, מהם' ואפשר לפדות רק א, ילדים שגוי שבם ויעבירם על דת'  אם היו ב-הצלת האיש  •

ן הנפש ש בעני"בת פודים את הבן מאחר שאם מחיים הגוף קודם הזכר לנקבה כ' בן וא
  ).ת"פ(

)è (שיז åîà åéáàì íãå÷ åáøå åáøì íãå÷ àåä éáùá åáøå åéáàå àåäíìåëì úîãå÷:  
  ).ך"ש(אפילו פחות מאביו אביו קודם ,  אבל אם אביו חכם-קודם לאביו  •
 ).ך"ש( משום שיש בזה זלזול - קודמת  •
מים אבל במקום ספק סכנת נפשות חייו קוד,  אפילו לעצמו שמא יעשה בה איסור-לכולן  •

  ).ך"ש(לשל אמו 
)é (שיחéôàå íúåà íéãåôå åéñëðì ïéãøåé ïéã úéáå åì úîãå÷ åúùà íééåáù åúùàå ùéà íà ' ãîåò

åì ïéòîåù ïéà éñëðî äåãôú ìà çååöå:  
)àé (åçøë ìòá åúåà íéãåô åîöò úåãôì äöåø åðéàå íéñëð åì ùéå äáùðù éî:  

 ).ך"ש( היינו רק בכדי דמיה -בעל כרחו  •
)áé (שיטáàäïáì äéì úéìå áàì äéì úéà éà ïáä úà úåãôì áééç  : äâääå" áåø÷ áåø÷ øçà áåø÷ ä

øåáöä ìò íäéáåø÷ åìéèéå íîöò åøéùòéù åðîéä ìë àìã íãå÷. שכ åì íìùì áééç äéáùä ïî åøéáç äãåôä

ö éðà øîéîì ìëåé àìå ãéî íìùì êéøöå åøéáç éñëðî éøà çéøáî àåäã ïðéøîà àìå íìùì äéì úéà íà úéé

çà äéì úéà íàå ïéã êì"ç úà äãåô íãà ïéà äæ àìáã ïéãì åðòáúé åéìò äðòè ëåøéá :  

  אין יכול לתבוע מקרוב האחררתנתן יו'  ואם קרוב א צרכים ליתן לפי הממון-ה קרוב "וה •
 ).ת"פ(

 ).ך"ש( ונפרעים אפילו מנכסי יתומים -וצריך לשלם לו מיד  •
  

 âðø ïîéñ  
)à (שכאúù ïåæî åì ùéù éîé ïåæî éåçîúäî ìåèé àì úåãåòñ é" äôå÷äî ìåèé àì úåãåòñ ãשכב íàå

ø åì ùé 'æåæ132 ä÷ãö ìåèé àì íäá ïúåðå àùåð àåäå æåæ íéùîç åì ùéù åà íäá ïúåðå àùåð åðéàå 
ø åì ùé íàå 'éôà íäá ïúåðå àùåð åðéàå øðéã øñç æåæ 'åæ óìà åì íéðúåðæ àùåð åðéàå øðéã øñç 

éôà íäá ïúåðå 'åðìåèé äæ éøä úçà úáá æåæ óìà åì íéðú : äâäâëù øéòì øéòî òñåðå åúéáî êìåäù éîå

à íòô àø÷ð åúéáî êìäùë òñéì åúòãá äéäù êøãä ìë õá÷ì',éôàå  'ø åì åðúð 'à øéòá æåæ ' ìá÷ì ìåëé

øåñà êìéàå ïàëîå øúåé שכדé íàåù äæ éøä åúùà úáåúëì ïëùåîîù àå áåçá åéìò àåäå äáøä åì 
å ìåèéø åì ïéàå äáøä úéá éìëå úéá åì ùé íà 'éôàå åúéá éìë øåëîì êéøö ïéàå ìåèé äæ éøä æåæ '

 áäæå óñë ìù íäשכה ìáà ïäá àöåéëå úåòöîå ùåáìîå äéúùå äìéëà éìëá íéøåîà íéøáã äîá
äãøâî133éìò åà 134íøëåî óñë ìù íäù 135ìå à øåëîì åúåà íéáééçî ïéàã àäå ä÷ãöäî ìåèé 

ë ìù åùéîùú éìë áäæå óñשכו íéãéçéî øúñá ìèåð àìà ä÷ãöäî ìåèéì êéøö åðéàù ïîæ ìë à÷åã
åéìë øåëîéù ãò åì åðúé àì ä÷ãö ìù äôå÷äî ìåèéì àá íà ìáà : äâä äð÷ú àëéàã íå÷îá ïëå

éá åì ïéáùåç ïéà áåö÷ øáã åì ùéù éîì ä÷ãö ïúéì àìùúåéùéîùú éìëå äøéã  øåñà øéùò àåäù éî ìëå 
òà åéðáì ïúéì" ïåøåã êøã ìáà ä÷ãö êøã äæ ìëå íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñ íä íà íéìåãâ íäù ô

éøîàãë íãà ìá÷ì ìåëé ãåáëå 'òùéìàë äðéäé úåðäéì äöåøä:  
 ).ז"ט(סעודות מיום ליום '  גבית הגבאים מאכל מבעלי בתים ומחלקים לעניים ב- מהתמחוי  •

____________________ 
 ).ש שסא"ת רשב"שו(מבני ביתו ' וא' לאשתו ולכל א' לו ור' היינו ר 132
133  
 ).י"ב(שמשתמשין שם באוכל חי ולא מוכן לאכילה  134
 ).י"ב(ויקנה זול יותר  135
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 ).ך"ש(ז "ולא נוהג בזה, ד סעודות לשבת" המחלק י- מהקופה  •
 ).ך"ש( היינו שהוא חייב לאחרים - עליו בחוב  •
ולכן ,  ועוד מאחר שיודעים אז נותנים לו בתורת מתנה ולא בתורת צדקה- נקרא פעם אחת  •

צריך להזהיר את גבאי הצדקה שלא יתנו להם מקופה של צדקה שאז גוזלים את שאר 
מ צריך "ומ, מותרואם אין לו מאתיים זוז ורצו הגבאים ליתן לו מתנה מרובה . העניים

 ).ת"פ (136לדקדק בדבר שלא ידחקו את שאר העניים אשר בעיר
כ נפל "ואם כבר נטל ואח, ה מנורה ושלחן כיון שאין גופו ממש נהנה מהם"ה - אבל מגררה  •

 שלא רגיל 138א שכן חייב למכרם"וי, )ך"ש( לא חייב למכרם 137לו בירושה או מצא מציאה
 ).א"רע(לשמש בהם 

א שאם אין לו מה לשלם "אז י, ומצאו שקרו,  היה עשיר בשקר ואם נטל כאשר- שם  •
 ).ך"ש (מחייבים אותו למכרם

.  כלי שכותשין בו חטים ואינו נחשב כלי אכילה מאחר ואין לפניו בשעת האכילה-עלי  •
 ).ז"ט(אמנם שלחן שלנו שהוא של כולם ולא שלו פרטי חייב למכור משל כסף 

)á (íéøåòéùä åøîàð àìù íéøîåà ùéå åì äéäéù ãò ìåèéì ìåëé äæä ïîæá ìáà íäéîéá àìà åììä 
íä íòè ìù íéøáãå çåéøäî åúéá éðáå àåä ñðøôúéù éãë ïø÷:  

)â ( ïøëåî äîçä úåîé ãò íçéðé íàå ìåæá íøëîé íéîùâä úåîéá íøëîé íàå úåò÷ø÷ åì åéäù éî
 éöç ãò éðò øùòî åúåà ïéìéëàî àìà øåëîì åúåà ïéáééçî ïéà ïééåùá åîöò ÷åçãé àìå íäéîã

 äøéëî ïîæá àìù øåëîéå)ù íéøîåà ùéåïéàéù ãò ÷ø åúåà ïéìéëàî ïäéîã éöçá åéúåò÷ø÷ øåëîì ìåë( 
 ãåøèå ÷åçã àåäù éðôî ìåæá àìà åðîî ç÷éù éî àöåî åðéà àåäå ø÷åéá íéç÷åì íãàä øàù åéä

åùá øåëîéù ãò êìåäå éðò øùòî ìëåà àìà øåëîì åúåà íéáééçî ïéà ÷åçã åðéàù ìëä åòãéå ä
øåëîì:  

 ולא מדקדקים אם שלו מוזל כך או כך אלא מאכילים אותו עד חצי בין אם -עד חצי דמיהם  •
ואם הוזל , א שכל זמן שיכול למכור בחצי לא מאכילים אותו"וי, שלו הוזל מעט או הרבה

תו עד חצי היינו כאשר מאכילים או, ויש שכתבו, יותר מחצי אז מאכילים אותו כמה שצריך
 ).ך"ש (פירושו שלא נותנים לו יותר כמו כל עני

 ).ך"ש( מלבד בית דירו -קרקעותיו  •
ויכול למכור קרקע זו , אפילו יותר מחצי דמיהם,  אמנם אם הוזלו כל הקרקעות- ביוקר  •

 ).ך"ש(אסור ליתנו צדקה , במאתיים זוז
)ã (שכזëàé äî åì ïéàå êøãá åéúåòî åìëå íå÷îî êìåää úéáä ìòáä÷ãö ìåèé ì139æçéùëå å ø

 áééç åðéà åúéáì]íìùì []äâä [ äåäãíìùì áééç åðéàã øéùòäå éðòë äéì.  
ה מאדם בעלמא שפרנסו דרך חסד ונתן "ד נטל מקופה של צדקה אלא ה" ל-אינו חייב כלום  •

 140אבל אם היה לו נכסים או קרקעות ביד אחר חייב לשלם אם חבירו תובעו. לו די סיפוקו
 ).ך"ש(

____________________ 
 .'נז סעיף טלקמן ר' עי 136
 .פשטות אפילו עלי ומגררה 137
 .ם"אפילו צלחות וסכו 138
  .המשנה בפאה מדבר בלקט שכחה ופאה שהוא הפקר לעניים 139
יז שאם יכול ללות ' חוט המשולש סי' ועי, .שאם יכול ללוות אסור לקחת מהצדקה, ש אות יא"ערוה' ועי

 .לא נקרא עני באותו שעה
מדבר בעני ) ג"קלב ע(ועוד הרי הרבינו ירוחם , קה יכול לתבוע ממוןך האם קופה של צד"ע בדברי הש"צ 140

ירוחם מדבר בלקח מאדם פרטי ולכן השך ' ך היא שהר"ל שכוונת הש"ולכן נ. ולא בעובר ממקום למקום
  .ואז מאחר שיש תובע צריך לשלם אם תובעו, מושך דבריו לעובר ממקום למקום שהוא עשיר 
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)ä (שכחøåèô åñðøôù äî åðîî òáú ìéãâäùëå äåöîì ïéåëî äéäå íåúé ñðøéôù éî141:  äâäéôà '

éôà øçà ìáà íåúé à÷åãå åñðøô äàåìä êøãù ùøéôù àì íà äòù äúåàá íåúéì åì äéä 'éøîà éîð íúñá '

íéñëð åì ùéù øçàî äùåò äàåìä êøãù:  
)å (שכטöù äî ìò åøéúåäå åøåñçî éã åì íéìùäì åì åáâù éðòåìù øúåîä êéø142 íééðòì åáâ íàå 

 åøéúåäå íúñ íééåáùì åáâ íàå éåáù åúåàì éåáù øúåî ïëå íéøçà íééðòì åøîùé åøéúåäå íúñ
 íéúîì íéúî øúåî åéùøåéì úîä øúåî ïëå íéøçà íééåáùì íúåà åøîùéשלä åàø íàåíéñðøô 

íãéá úåùøä úåðùì åöøå äòù êøåö ùéù143:  
)æ ( éåáù ïåéãôì åáâù úåòî äãôðù íãå÷ úîåשלא åéùøåé ìù íäù øîåàù éî ùéשלב øîåàù éî ùéå

åéùøåé íäá åëæ àìù144 ïë úòã ìò åáãðúä àìù åäééúòã ïðéãîàã äæä ïîæá äèåð úòãä äæìå 
 òîèðì ïéãä àåäå)ú ùîùä àá éë ãáàðå ïîèð éô"àùîù úòîè é(ëåë ãáåòä ïéá éåáùä íéá íãå÷ 

äãôðù : äâäåçá ïééòå"éñ óåñ î 'ôø"â. שלגà øãð íà ïéãä àåäå ' åëæ àìã äúîå äàéùäì úåòî äîåúéì

 íàå äéàåùð ãò íéðéúîî ïéàå ãéî äì úúì êéøöå äîåúéä ìù íä äéç àéäù ïîæ ìë åäéîå íéùøåé íäá

éñ èôùî ïùåçá ïééòå ïéøæåç úåòîä äúî 'ðø"é óéòñ â"ïé÷ìåç ùéã å.  
 ).ת"פ(ורשים ע זכו בהם הי" אמנם אם מתה אחר שהשיאה לכו-ומתה  •
 ).ת"פ(ואפילו תפסו ,  היינו שאפילו אם התחתנה ומתה לא חייב ליתן-ח "די •

)ç( שלד íéãâá åì åðúð ïúéì åúåà ïéáééçî ïéà ïúð àì íàå åðîî ïéìá÷î ä÷ãöì äèåøô ïúðù éðò
åúåà íéáééçî ïéà øéæçä àì íàå åðîî íéìá÷î íéðùéä øéæçäå íéùãç:  

 ).ך"ש(פרנסתו  אפילו אין לו -מקבלין ממנו  •
)è (שלהäàåìä íùì åà äðúî íùì åì ïéðúåðå íéîéøòî ä÷ãö ç÷éì äöåø åðéàù éðò:  
)é (שלוåá ïéçéâùî ïéà åðîî ìëàé àìù åðåîîá äøö åðéòå åîöò áéòøîä øéùò:  
)àé ( åãåáë éôì åì úúì íéáééç íëç ãéîìúæìùå äøåçñ åì øåçñì ïé÷ñòúî ìá÷ì äöåø åðéà íà

åæá äøåçñ åì íéðå÷ù úåòî åì ïéåìî àéèî÷øôá ÷ñòúäì òãåé íàå ø÷åéá åúøåçñ åðîî íéðå÷å ì
íäá øåçñì:  

)áé (שלח åðîî òøôäì íéìåëé úåáåç éìòá ïéà ä÷ãö åì åðúðå åúñðøô øçà èùå úåéøáì êéøöù éî
ä÷ãöá äáâù äîî : äâäíìùéù éëäã àúòãà åì åðúð æàã íéøçàì áééçù åöåá÷á áåúëù àì íà :  

  
 ãðø ïîéñ  

____________________ 
לא הניח מעותיו על קרן , יתומים שסמכו אצל בעל הבית וזן אותם משלו: ל"מ רצ סעיף כה ז"חו' עי 141

ש כאן "ערוה' ועי. 'לכאן  שזה לא אפו, שזה כמו אפוטרופוס" סמכו אצל"א שמחלק בין "ש ברע"ועיי. הצבי
 ב"י נודע ביהודה ח'וע. ולכן הדין תלוי לפי ראות עיני הדיין איך עשה זה, ב שמחלק בין יתום ליתומים"סקי
אם אין לנו הוכחה ברורה שהאפוטרופס כוון בתורת צדקה והאפוטרופס מוחזק : ל"מ ז"ד חלק חו"ל' סי

בנכסי יתומים ישבע האופטורפוס שהיה דעתו על מנת לקבל התשלומין וינכה דמי המזונות ממה שבידו 
מ רמו "עוד חו' ועי .והכל לפי ראות עיני הדיין איך היה דעת האפוטרופוס בעת שנתן המזונות ותו לא מידי

ולכן מי , האומר לחבירו אכול עמי צריך לשלם לו ולא אמרינן מתנה קא יהיב ליה: ל"א ז"סעיף יז ברמ
אבל , צריך החתן לשלם לו מזונותיו כשיתבע ממנו, שמאכיל לחתנו עם בתו יותר מזמן שקבל לו מזונות

 לו לשם מתנה רק תןיכא דמוכח דנאבל ה, ודוקא דליכא הוכחה דנתן לו לשם מתנה, לא מזונות אשתו
 פטור, אחר כך נפלה קטטה ביניהם ולכן תובע ממנו

אמנם . ב על המשנה שכאן מדובר שגבה עבורו מלבושו ומותר לו פשטות לצרכיו האחרים"רע' עי 142
ואין כאן ספק . )'בינת אדם שער השמחה כלל א (מדין זכייהכ בענין מותר המת ליורשיו משמע שזה "ממש

  .ך שם"ז וש"בט' ות כדלעיל רנב סעיף אשל לשנ
 לשנות אלו -  ובתנאי שיהא לדעת כל אנשי העיר -גבאי צדקה אם ראו שיש תועלת : ם"ל הרמב"ז 143

 .הרשות בידם'  שבויים לעניים וכורתות בהם מה שירצה כגון שיוציאו מוהמותרות ולעש
מ "ונ,  של הנותן עד שיגיע ליד העניבפנים שדעתו היא שכסף שהגבאי גבה אינו של עניים אלא זה' עי 144

  .והכסף ביד הגבאי והיורשים רוצו אותו בחזרה, בזה אם שאל הנותן על נדרו או אם מת
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)à (שלטåòä ïî ä÷ãö ìåèéì ìàøùéì øåñàáúåéçì ìåëé åðéà íàå àéñäøôá íéáëåë ã145 ä÷ãöá 
øúåî äæ éøä àòðéöá íéáëåë ãáåòäî äìèéì ìåëé åðéàå ìàøùé ìù146:  

 ).ך"ש(שמבזה את עצמו ברבים , )ך"ז וש"ט('  מפני חילול ה-ליטול צדקה  •
 ביבוש קצירה כ" כמשואין בזה חשש של אריכות הגלות,  ובצנעא מותר- בפרהסיא  •

שכאן מדובר שהגוי , תשברנה פירוש כשיכלה לחלוחית זכות של אומות העולם אז ישברו
 ).ז"ט(שאז אין בזה זכות גדול , ולא שרוצה לפרנס ישראלים בדווקא, נותן לכל הפושט ידו

)á (שמä÷ãöì ìàøùéì ïåîî çìùù íéáëåë ãáåò øù147 úåëìî íåìù íåùî åúåà ïéøéæçî ïéà 
 àìàøùä òîùé àìù éãë øúñá íéáëåë éãáåò ééðòì ïúðéå åðîî ïéìèåð :éå äâä" äî ïäá äùòéã à

 à÷åã äæ ìëå ìùåîä åì äåöùïéðúåðùëä÷ãöì úåòî 148,íäî íéìá÷î úñðëä úéáì øáã ïéáãðî íà ìáà , 

øîåîä ïî àì ìáà, ïî÷ì ïééòå éñ 'ðø"ã óéòñ è' :  

 ).ך"ש( שמבזה את עצמו ברבים ,)ך"ז וש"ט('  מפני חילול ה-ליטול צדקה  •
ויש בזה זכות , שרוצה לפרנס עניי ישראל בדווקא'  כאן שונה מסעיף א-ם "ויתנן לעניי עכו •

 ).ז"ט(ובזה יש איסור , ם ומאריך את הגלות"לעכו
 ם"שיש לו התיר ליתן לעניי ישראל ולעניי עכו,  ואין בזה איסור של גניבת דעת-שם  •

וכאן שאינו נותן , ]ך" ש-ם עם עניי ישראל "נסים עניי עכושהגוים יודעים שישראל מפר[
 ).ז"ט(ולא דרך גנבה , לעניי ישראל הוא בשב ואל תעשה

ם יעשה "ם בפירוש שלא לינתן לעניי עכו"ואם אומר העכו,  יש כאן טעות סופר-הגה  •
 ).ז"ט(כדבריו משום גניבת דעת 

 ).ך"ש(זה כפרה כמו צדקה ואין ב, ם" דומיא דקרבנות שמקבלים מעכו-מקבלים מהם  •
 .)ך"ש ( ויש חולקים-מן המומר  •

  
 äðø ïîéñ  

)à (úåéøáì êøèöé àìù øòöá åîöò ìâìâéå ä÷ãöäî åîöò íãà ÷éçøé íìåòì,íéîëç ååö ïëå àîù 
úåéøáì êøèöú ìàå ìåç êúáù äùò. שמבéôàå 'Æäå ãáåëî íëç äéäÆòÄðúåðîåàá ÷åñòé é149éôàå  '

øáì êøèöé ìàå úìååðî úåðîåàáúåé150:  
)á (שמג éî ìëå úåéøáì êøèöéù ãò úî åðéà ìèåðå íòä äîøîå ä÷ãöäî ìåèéì êéøö åðéàù éî éë

úåéçì ìåëé åðéàå ìåèéì êéøöù151 åúòã ñéâîå ïéøåñé ìòá åà äìåç åà ï÷æ ïåâë ìåèé ïë íà àìà 
çå úåðåò àìà åøòöá åì ïéàå åùôðá áééçúîå íéîã êôåù äæ éøä ìèåð åðéàåíéàè éî ìëå  êéøöù

 ñðøôéù ãò úî åðéà øåáöä ìò çéøèé àìù éãë øòö ééç éçå äòùä úà ÷çåãå åîöò øòöîå ìåèéì
äá çèáé øùà øáâä êåøá øîåà áåúëä åéìòå íéøçà' :  

 ).ך"ש( או שיש לו בנות רבות ואינו יכול להשיאן ולפרנסן אלא אם כן יטול - זקן או חולה  •
 

 åðø ïîéñ  
____________________ 

 )ש ג"ערוה(ד אלא בדוחק גדול "ל 145
הבזויים פסולים לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכים ואוכלים ) יחסעיף לד ' סי(ושן משפט ח' עי 146

לו שהולכים ערומים בשוק בעת שהם עסוקים במלאכה מנוולת וכיוצא באלו בשוק בפני כל העם וכגון א
שאין מקפידים על הבושת שכל אלו חשובים ככלב ואין מקפידים על עדות שקר ומכלל אלו המקבלים 

פ שאפשר להם שיזונו בצנעא מבזים עצמם ואינם חוששים כל אלו פסולים "ם בפרהסיא אע" מהעכוקהצד
 . מדבריהם

אמנם אם יש בזה הנאת עצמם אפשר לקבל , שר מכוונים להנאת אחרים ולא להנאת עצמםכל זה כא 147
וכן כסף של המדינה הרי הוא כסף של מסים שמחזירים ). א צז ועוד"א ח"קובץ תשובות הגריש(בכל אופן 

 ).ס קמא"ה סו"שבט הלוי ח(לנו 
 .שגם המחבר יסכים לו, ומכאן ואילך דין חדש, כ חולק על המחבר"ע 148
ם "אמנם לשון זה לא מובא ברמב, פשוט נבילה בשוק ואל יאמר חכם אני' אפילו בפרהסיא כלשון הגמ 149

 .ע י יח"מתנ
 .93י לעיל הערה 'וע, )ש"ערוה(אך אם יש בזה בזיון התורה לא יעשה כן  150
 ).ב שם"רע(היינו חיי צער קרוב למיתה  151
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)à (ãîùë ìàøùé äá ùéù øéò ìíéðîàðå íéòåãé íéùðà ä÷ãö éàáâ íäî ãéîòäì íéáééç152 åéäéù 
 úáù áøòî úåòîä íé÷ìçî íäå åéìò áåö÷ä øáãå ïúéì éåàø àåäù äî ãçà ìëî úåáâì íéøæçî

îòî ïëå äôå÷ úàø÷ðä àéä åæå íéîé äòáùì åì ÷éôñéù äî éðò ìëì íéðúåðå úáù áøòìíéãé 
öçå øöç ìëî íåéå íåé ìëá íéç÷åìù íéàáâ áãðúîù éîî úåòî åà úåøéô åà ìëàî éðéîå úô ø

 àø÷ðä åäæå åîåé úñðøô éðò ìëì åðîî íéðúåðå íéðòä ïéá áøòì éåáâä úà ïé÷ìçîå äòù éôì
 ùé éåçîú ìáà ä÷ãö ìù äôå÷ íäì ïéàù ìàøùéî ìä÷ åðòîù àìå åðéàø àì íìåòî éåçîú

ìù úåîå÷îàåá åâäð  : äâäéîé äòáù ïåæî åì ùéù éî ïëìå íåé ïåæî åì ùéù èéîå äôå÷ä ïî ç÷é àì í

éñ ìéòì øàáúðù åîë éåçîúä ïî ç÷é àì ãçà 'ðø" ìò å÷ã÷ãéå íéîëçå íéðîàð åéäéù íéàáâä íéëéøöå â

 ïîàð åðéà éàâäù ìëå íéàîø åéäé àìù íééðòäåãé ìò ä÷ãö ïúéì øåñà:  
 ).ך"ש(צדקה  וכופין זה את זה להכניס להן אורחין ולחלק להן - חייבים להעמיד  •
 צריך לעמוד מפני הגובה צדקה בשעה שהולך וגובה כמו מפני כל עושי -מחזרים לגבות  •

 ).ת"פ(מצוה אבל אם הגובה מקבל שכר על טרחתו אינו בכלל זה 
 ).ך"ש( חוץ ממי שביקש שיאכילהו שאין מדקדקין אחריו -שלא יהיו רמאים  •
 ).ך"ש(לעיל רמט סעיף ח '  עי-אסור ליתן צדקה על ידו  •

)á ( åìà éøä íééðòì ä÷ãö å÷ìç àìå åðìå íòä åìëàù úéðòú ìëå íééðòì úåðåæî íé÷ìçî úéðòúá
 åà úåòîä åøçà íà ìáà úåøéôäå úôä íäì åðúð àìùá íéøåîà íéøáã äîá íéîã éëôåùë

íéîã éëôåùë íðéà íéèçä:  
ואם , יים נשואות לכךוהיו עיני הענ,  צדקהלעשות רגילין היו בלילי תענית -'  תענית וכוכלו •

 ).ך"ש (שנשענו על כך, ילינו נמצאו עניים רעבים
אבל בחלוקת המעות ,  שהוא דבר המוכן לאכול ורגילין העניים להשען כל זה-בשלא נתנו  •

  ).ז"ט(והחיטים אין מוכן לאכילה אין סומכין על זה לאכול היום 
)â (שמהä ìò äøøù íéùåò ïéàù íéðùî úåçôá úéáâð äðéà äôå÷ä ìáà íéðùî úåçôá ïåîîá øåáö

 äðéàå íéøáæâ úåéäì íéçà éðù úåðîì íéìåëé ïëå øáæâ úåéäì äéìò ïîàð ãçà úéáâðù øçàì
 ïúéì éåàø äîë éðòå éðò ìë ìò ïééòì úåðåîî éðéãë àéäù éôì äùìùá àìà ú÷ìçúîåì éåçîúå 

éøöå áåö÷ øáã åðéàù éôì äùìùá àìà äáâð åðéà êë äùìùá ÷ìçúîù åîë ìë ìò ïééòì íéë
ïúéù éåàø äîë ãçàå ãçà:  

 ).ך"ז ש"ט (153 היינו שממשכנים על הצדקה למי שבידו ליתן-שררה על הצבור  •
 ).ך"ש( ששנים לא משום נאמנות אלא משום שררה -אחים  •
 לפי שהתמוי נגבה בכל יום לפי צורך השעה לאכילה מה שאין כן -' וצריכים לעיין כל א •

  ).ז"ט(יד בשוה בקופה שהוא דבר קצוב תמ
)ã (שמו ééðòì äôå÷äå íìåò ééðòì éåçîúä úáù áøòì úáù áøòî äôå÷äå íåé ìëá äáâð éåçîúä

 åöøéù äî ìëì íúåðùìå äôå÷ éåçîúå éåçîú äôå÷ úåùòì øéòä éðá íéàùø ãáìá øéòä íúåà
òàå øåáö éëøöî"úòã ìò íéáåâ ìëäù ìåãâ íëç äðéãîá äéä íàå åáâù äòùá ïë åðúä àìù ô å

ä äàøéù äî éôë íééðòì ÷ìçé àåäå"øåáö éëøöî åì äàøéù äî ìëì åúåðùì ìåëé æ : äâääå" ä

äå øéòä éðáî äðåîîä éàáâì" éðá ïéà íéàáâ åîöòá äðéî íà ìáà éàáâì äðúðå ä÷ãö áãðúäù ãéçéá ä

ò àìã äúåðùì íéìåëé øéòäìì åà øéòä ééðòì åðúéù øîàå ïúåðä ùøéô íà ïëå áãðúä íúòã  ïéà éðåìô éðò

úì åìéôà úåðùì íäì" ãéá ä÷ãö úåòî ïééãòå äæî äæ åãøôðå äìéáçä äãøôúðå éàáâ åðéîù øéòä éðá ú

øéù äî äùòé äúò íâ äöøéù äî úåùòì äìéçúá éàáâä ãéá úåùø äéä íà éàáâääö êøöåä äìéçúá íàå 

____________________ 
, ב הנותנים מס"יש להושיב כל בע, כל צרכי ציבור שאינן יכולין להשוות עצמן: )קסג א(מ "חוא "רמ' עי 152

הרוב יכולין לכוף , ואם המיעוט ימאנו, וילכו אחר הרוב, ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים
פ החרם " דעתו עמרוהמסרב מלו, ם ולהוציא ממון על זה והם צריכין לתת חלקם"אותן אפילו בדיני עכו

 .ואזלינן בתר רוב הנשארים האומרים דעתן, בטילה דעתו
 .מספיק שלא ממשכנים' ז אין צריך שנים אלא א"י שבזה"ב' עי 153
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à íàå ïë äùòé åéùëò íâ øéòä éðáá êìîéì"ìåëé ïðéàù åà êìîéì åì à äî éàáâä äùòé íúòã úååùäì ïé

òå äåöî øáã åá äùòéù ãáìáå äöøéù"ðø ïîéñ ì"á óéòñ è'154:  

אבל במקרה שגבו לדבר , אבל זה רק בדבר קבוע, 155 אפילו לדבר רשות-לכל מה שירצו  •
 ).ך"שז ו"ט(מסוים אסור לשנות לדבר אחר 

, ישנות לדבר מצוהאבל גבאי רק ,  ציבור יכול לשנות לדבר רשות- ה לגבאי הממונה "וה •
א מדבר במקום שמנהג הוא "ויתכן שהרמ, שונה מחבר העיר שיכול לעשות מה שירצה

 .156)ך"ש(שהגבאי עושה כרצונו במעות 
חיל להחזירו ' ואזר א, ונחרב הישיבה,  המקדיש ממון שהרווח ילך לישיבה פלוני-שהתנדב  •

 ).ת"פ(ליושנה אינו יכול לשנות לצדקה אחרת 
 ).ך"ש(דכיון דליד ממונים שלהם נתן על דעתן התנדב , הממונה על הצבור - ונתנה לגבאי  •
לעניי העיר מיד זכו בה אותם העניים והוי כאלו בא הממון  157רשאמ כיון -אין להם לשנות  •

  ).ך"ש, ז"ט (158לידם
)ä (æîùîì äðéãîá áùéù é 'â íù áùé äðéãîä éðá íò äôå÷ì ä÷ãö ïúéì åúåà ïéôåë íåé ' íéùãåç

éôåë åéä ïúéì åúåà ï]å íù áùé éåçîúì 'ïúéì åúåà ïéôåë åéä íéùãç [ äá íéñëîù úåñëá ä÷ãö
è íù áùé øéòä ééðò ' íéøáå÷ù äøåá÷ì ä÷ãö ïúéì åúåà ïéôåë åéä íéùãçäá íéùåòå íééðòä úà 

 íéøáå÷ù äøåá÷ éëøö ìë íäìשמח ò÷úùäì äöåø åðéàù øîåàå øåâì àáá íéøåîà íéøáã äîá
 øéòì àá íà ìáàãéî åúåà ïéôåë åéä ò÷úùäì éãë159  äâäéôåë åéä äùãç øéò éðá ïëå äæ úà äæ ï

ãéîéå " àèîùøòùî äæä ïîæáãíåé íéùìùá ìëì íé:  
)å (ðù øéòä äúåà ééðòì ïúåð äæ éøä ä÷ãö íù êìäù øéòä éùðà åéìò å÷ñôå äøåçñá êìäù éî

äîò äúåà íéàéáî íéàáùëå íéðúåð ä÷ãö íäéìò å÷ñôå íéáø åéä íàå ééðò äá íéñðøôîå í
íøéò : äâäàðùå àìù ä÷ãöá à÷åãå ïøéòì íéàéáîå íäî íéç÷åìå íéøæåç ïëì ãùçä éðôî ïúéì ïéëéøöã àä

 ìáà àãùç àëéà ïëìå ïøéòá åøàùð åìà ïéðúåð åéäáðù ììë ïúéì ïéëéøö ïéà ïéðúåð åéä ïøéòá óàù ä÷ãöì

 ïøéòá äåðúé éàãåãשנגà øëù úéöçîì íéøçà úåòî åì ùéù éî êéøö çåéøä ïî øùòî ïéðúåðå øçà êøãá å

 àåäå åéìòáì çåéøä ïúéìåððúééôà çéåøîù äî ìëî ïúéì øéòá äð÷ú ùéù àì íà äöøéù éîì  ' úåòî íò

íéøçàåì äàøéù éôë ä÷ìçî àåäå øéò øáçì åðúé øéò øáç íù ùé íàå  :  
אבל , אצהוא נמ ולכן יחיד נגרר אחר העיר שבו , הטעם משום חשד- הרי זה נותן לעניי  •

אותה באמנם מפני החשד צריכים תחילה ליתן , רבים חשיבת קהלת עליהם אף בעיר אחרת
 ).ז"ט(העיר 

אז הרבים , יתן צדקה' ואז העיר קובע שכל א,  היינו בשעת גזירה וצער-ודוקא בצדקה  •
אז לא צריכים לתת כלל , אבל בדבר קבוע כמו קמחא דפסחא, נותנים ומקבלים בחזרה

 .)ך"ש(
צריכים לתת בעיר , ה וקבלו עליה ליתן צדקה" אמנם אם הלכו לעיר אחרת לר- שם  •

 ).ך"ש(שנמצאים שם 
ואם הכל למלוה אז , א שאם יש מחקצת שיתן חציו של הלוה במקומו" י-מי שיש לו  •

 ).ך"ש(שישלח הכל למלוה 
  

 æðø ïîéñ  

____________________ 
 .בזה' ש רנג ו מח"א ורא"רשב' ועי, א שכנראה שחולק"ז סק"לעיל רנב ט' עי 154
 .ציבורשזה לצורך הל "ונ, היינו לשומרי העיר) ב"ב ח ע"ב(' שם בתוס' עי 155
ואינו , שאין לו זכות לזה כלל, א קנ שגבאי על צדקה מסוים אין לו לשנות לצדקה אחרת"א ח"רע' עי 156

 .בכלל גבאי כלל
 .אפילו אם חשב על כך, ואם לא אמר הוה דברים שבלב 157
 .האם אסור לקחת אחוזים במקרה כזה 158
י 'וע, יב להשתתף עם צרכי ציבורשאם נשתקע שם זמן רב מחמת אונס אינו חי' מ קסג סעיף ב"חו' עי 159
לא חייב בצדקה ) שבא ללמוד כמה שנים אחרי הנישואין(ולכן אברך , ה לכאן"מ שה' א סי"מ ח"מ חו"אג

 .במקום הישיבה שלא מכולם זוכה ללמוד
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)à (שנד éãë àìà ÷åùá äæî äæ ùåøôì íéàùø íðéà ä÷ãö éàáâ]äâä [)øéù äæ úà äæ åàïåâë( àäéù 
 êåúì àìà åñéë êåúì íðúé àì ÷åùá úåòî éàáâä àöî íéáåâå úåðçì ùøåô äæå øòùì ùøåô äæ

ì ÷åùá åòøôå äðî åøáçá äùåð éàáâä äéä íìèé åúéáì òéâéùëå ä÷ãö ìù é÷ðøàà êåúì íðúé 
äôå÷î úåòî äðîé àìå íìèé åúéáì òéâéùëå ä÷ãö ìù é÷ðøà êåúì àìà åñéë àìà íéðù íéðù 

ãùçä éðôî ãçà ãçààðù  'äî íéé÷ð íúééäå 'ìàøùéîå:  
 ).ז"ט(' ל רנו סעיף ג" של קופה הנ-גבאי צדקה  •
 .160)ך"ש( הכל משום חשד -לפרוש זה מזה בשוק  •
 ).ז"ט(' שמא יאמרו שנים הוא מטיל ואינו מונה אלא א -שנים שנים  •

)á (úåòîä íéôøöî ÷ìçì íééðò íäì ïéàù ä÷ãö éàáâíîöòì àì ìáà íéøçàì íéøðéã 161 íà ïëå 
ãùçä éðôî íîöòì àì ìáà íéøçàì åøëîé éåçîúäî åáâù äî øåëîì íéëéøö162 שנה ïéáùçî ïéàå

øîàðù íéøáæâä íò ùã÷äá àìå ä÷ãö éàáâ íò ä÷ãöá) á íéëìî 'æè áé( úà åáùçé àìå 
 úà åðúé øùà íéùðàäóñëäéùåò íä äðåîàá éë äëàìîä éùåòì úúì íãé ìò í163 : äâäשנוîå" î

 íéé÷ð åéäéù éãëäî ' ïåáùç ïúéì íäì áåè ìàøùéîå åà øùë åðéàù éî ìáà íéøùëä íéàáâá äæ ìëå

äå ïåáùç ïúéì êéøö ä÷æçå úåîìàá äðîúðù" øåáöä íéöåøùëå øåáöä ìò íéðåîî ìëá äïéìåëé éàáâä ÷ìñì 

äå ãùç íåùî ïàë ïéàå øçà úåðîìå"íéðåîî øàù ä:  

 .)ת"פ( אבל בדבר מועט אין חשד -אבל לא לעצמם  •
 אפילו אם נתמנה מדעת הצבור אם קוראים עליו תגר שאל נהג כשורה -מי שאינו כשר  •

 -אבל לא [וחושין אותו בדבר שראוי להסתפק בעיני הדיין פשיטא שצריך לתת חשבון 
לפני כל מערער עליו דידוע שכמה דברים צריכים להוציא ממעות צבור שאין ] ת"פא ו"רע
 ).ך"ש(גלות אלא לצנועים ל

 כיון שנהגו למנות אנשים ידועים לזמן מסוים ובהגי זמנם יצאו אלו -וכשרצוים הצבור  •
 ).ך"ש(כ אחרי שנהגו בכך ליכא משום חשד "ונכנסים אחרים תחתיהם א

)â ( êëéôì íéøãðä ììëá àéä éøä ä÷ãöäשנזä÷ãö åæ òìñä éøä åà ä÷ãöì òìñ éìò éøä øîåàä164 
 äðúéì áééçãéî íééðòì,íä íééåöî íééðòå ãéî ïúéì åãéá éøäù øçàú ìáá øáåò øçéà íàå 165, 

íééðò íù ïéà íàå,íééðò àöîéù ãò çéðîå ùéøôî :  äâäשנח åîöòá ä÷ìçì åãéá ùéù ä÷ãöá äæ ìëå

òà äéìò øáåò åðéà éàáâì ïúéì åì ùéù ä÷ãö øàù åà éàáâ ãéì äðúéì úñðëä úéáá ä÷ãö ïéøãåðùë ìáà" â

éðòã íééåöî íéשנטàà" íàå ãéî íäì ÷ìçî äéä éàáâäå íééðò éîéé÷ éà ãéî äéìò øáåò æàå éàáâä åòáú ë

áâì òåãé ïéàéà íééðò àìà íééåöî íééðò éø÷î àìå åòáúì ìëåéù éãë øãðù äî éàáâì òéãåäì àåä êéøö 

à øîà íàå íééåöî íééðò éø÷î àì ãéî íäì ÷ìçì êøã ïéà íà ìáà íäì ÷ìçì íéëéøöä ä÷ãöì òìñ ïú

òà éðò åúåà àáéù ãò øáåò åðéà éðåìôì"àùã âøíééåöî íééðò 166 :שס ìáà íúñ ä÷ãö ùéøôîá à÷åãå
 äàøéù åîë ãé ìò ãé ìò èòî íðúéì åìöà íéçðåî åéäéù ä÷ãöì úåòî ùéøôäì ìåëé íãà ìë

åì167 ïëå שסא äúåðùì íéàùø íéàáâä åéäéù äúåà áãðúä åà ä÷ãöá øãðù äòùá äðúä íà
öìååíéøúåî åìà éøä áäæá äôø:  

____________________ 
 .ת סעיף ב"פ' ועי 160
ול או ז אין חשש מאחר שאין ז"ז יתכן שבזה"עכ, ואם לא, ע אם זה בדווקא לבעל התמחוי או לא"צ 161

 .יוקר
 ).י"רש(שמא יאמרו שפורטים לעצמם בזול  162
 ). אות יבש"ערוה(אמנם אם הגבאי עושה בשכר צריך לתת חשבון  163
 .לשון נדבה 164
דקיימי אם יעכבם מלאכול איסורא נמי ' וכוכשהזמין אצלו אורחים עניים ) ז"ססקתרלט ( הציון שער' עי 165

לא חייב לתת לראשון שנמצא לפניו , אם רוצה לחלק לכמה מיהו .כ"ע,  ואיכא חשש דבל תאחר'וכואיכא 
 ).י"ב(

 .אם חשב ואל אמר לשם פלוני, א נוגע לכאן גם כן"ע אם אם המחנ"לקמן הערה הבאה וצ' עי 166
, ע גדול בדבריו אם נוגע לכאן"וצ, )א נדרים ו"מחנ(ואפילו אם רק חשב כן בשעת האמירה זה מספקת  167

א אם דברים שבלב אינם דברים בודוקא כאשר הם סותרים לדברי "ות רסט סונתיב, קצתו' מח' וביותר עי
 .שבפה



 כבוד אב ואם

41 

רגלים אלא ימתין עד שיזדמן '  אין צריך לחזור אחר עניים ואפילו עברו ג-עד שימצא עניים  •
 ).ך"ש(לו עניים 

 ואם הגבאי תובעו חייב ליתן מיד אפילו אין עניים שיתכן שהגבאי צריך -אי קיימי עניים  •
שהגבאי יניח את זה אצלו אינו אמנם אם ידוע לו , לשלם לעצמו על מה שלוה לצורך עניים

 ).ך"ש(עובר 
 .168)ך"ש(ואין צריך להודיעו , ץ בשבילו אז ידוע לגבאי" ואם נדר ש-להודיע לגבאי  •
איני רוצה "ואין טענה של , חייב לתת מיד,  נדר לתת לעניים למי שירצה-ואם אמר אתן סלע  •

 ).ך"ש" (לתת לאלו
)ã (éøöå ä÷ãö íé÷ñåô íàå øåãéìî øäæéì êéøöøãð àìá øîàé íäîò ÷åñôì ê:  

ך רג "ש(ולא מספיק שלא יאמר שהוא נדר ,  היינו שצריך לומר את זה בפה-בלא נדר  •
 ).ד"סק

)ä (שסבúååìäì éàáâä êéøö ä÷ãö ìù ñéëá øñçùë169 ïéàå åðîî òøôð ïîæ øçàì ñéëá àöîéùëå 
ñéëá íéðúåðäî úåùø ìåèéì êéøö : äâäשסגùî éðòì äåìäå åéúåøùòî ùéøôîù éî øùòî ùéøôî åì

ù à÷åãå ùéøôäù äî åîöòì áëòîå éðòì äåìäù äæ ìò áùçîåéðòä åà úî íà ìáà éç ïéãò åì äåìäù 

 ùåçì ïéàå ãåáàä ìò ïéùéøôî ïéàã åéìò ïéùéøôî ïéàå äòù äúåàá äéä éðò éøäù íìùì êéøö ïéà øùòúð

òåãéá àìà øùòúð àîù:  
 ).ך"ש(ה שאר צדקות " ה-מעשרותיו  •
אלא שישלם לעצמו דרך ,  היינו שנתן לעני כסף לא כדי שישלם מממונו-י והלוה לענ •

 ).ך"ש(מעשרותיו 
ואם רגיל לתת , כ יפרע ממנו חובו"ואח, 170 וצריך לזכות הכסף לעני על ידי אחר-מפריש  •

 ).ך"ש(אין צריך להקנות דרך אחר 
צריך רשות אבל , 171 אם מתחילה כשהלוה לעני לא הלוה לו על דעת כן יכול להפריש-שם  •

 ).ת"פ(וגם צריך להיות שהיה נותן לו את המעות מקודם , מהעני
אפילו שיש בו עשירים מסתמא יש בו עניים וסומך עליהם ,  ואם הלוה לקהל-או נתעשר  •

 ).ך"ש(
 ).ך"ש(ה לא צריך לחוש שמת " וה-שמא נתעשר  •
ואם , ליהםאם ירשו יורשים והם עשירים לא יכולים לתת לו רשות להפריש ע -שמא מת  •

 ).ת"פ(עניים כן 
)å (שסד øçàì àì êà äòåáù àìá ïîàð ä÷ãö ìù ñéëì éúéåìä êëå êë éàáâ åãåòá øîåàù éàáâä

åäå÷ìñù172:  
אבל זמן מה אחר הסילוק אינו נאמן מאחר ולא ,  אפילו תיכף אחר הסילוק-בעודו גביא  •

כשר ומפורסם ויש מסתפקים בדבר ולכן בגבאי , )כ" וכן נקוהז"ט(אמר בשעת הסילוק 
 ).ך"ש(בצדקתו נאמן ללא שבועה אפילו שאין כיס של צדקה בידו 

 ).ך"ש( אבל בשעה שמסלקים אותו נאמן -לא לאחר  •
)æ (שסה åì ïéà íééðòä åäåôøçé íà ä÷ãö éàáâìåãâ åúåëæ øúåé éë ùåçì:  
)ç (שסוåñðøôì íéìåëéù íéøéùò íéáåø÷ åì ùéù éðò,åñðøôì íéáééç øéòä éàáâ ïéà 173,òà " â

â åéáåø÷ã"ñéëá íéðúåð ë:  
 ).ך"ש(שקרוב קרוב קודם , א"ב ברמ"לעיל רנב סי'  עי-קרובים  •

)è (שסזãáìá ãçà éðòì åéúå÷ãö ìë íãà ïúé àì174:  

____________________ 
 .ז והטעם דעד שלא בא ליד גבאי דאין רשאי לחלק בעצמו שעל דעת הגבאי נדר"א סק"בהגר' עי 168
 .ע לאיז הצרכים חייבים ללוות"וצ, שצריך ללות אפילו לצורך נישואין' רנ סעיף ב'  ועי.ל ללות"נדצ 169
 .וחוזר, הוה בטעות, והקנה, שרואם נתע 170
אם אפשר מכספי , ע בערב ששילם חוב"וגם צ. אם אפשר לסמוך על זה, ונהיה עני, ע במלוה לעשיר"צ 171

 .ח ממעשר נגד רצונו של הלוה" וכן אם שילם לגמ.מעשר מטעם זה
 .ה לגבאי שאומר שהכיס של צדקה חייב לפלוני כך וכך נאמן"וה 172
 .ה דווקא כאשר הקרובים מפנסים אותוחכמת אדם קמו י שז' עי 173
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 ).ך"ש (ולהניח שאר קרובים, 'ה לקרוב א" וה-לעני אחד  •
)é (שסחíãà éðá øàùî øúåé åéáåø÷ì äáøé àìù øäæéì êéøö ä÷ãö ÷ìçîä175 : äâäàáâ à÷åãå ìáà é

éñ ìéòì øàáúðù åîë ïéîãå÷ íäå åéáåø÷î äöøéù éîì åìù øùòî åà åìù ä÷ãö ïúéì øúåî ãçà ìë 'ðø"à:  
)àé (שסטÇîîå äøåú ãåîìúì çéåøäì úåòî çéðîäõåôçúù éîì çåéøä úúì íäéìò åúùà äð, äðéà 

éôà øçà ãéá íãé÷ôäì äìåëé 'ïåéãøú ïá äéððç éáøë àåä,äéìò äðéî áãðúîä íà ìáà  øáç í
åúùà ãéá íãé÷ôäì øéò øáçä ìåëé øéò :  

וכל היכא ,  שאין רצונו שיהא פקדונו אלא ביד אשתו דווקא-אינה יכולה להפקידם  •
 ).ך"ש(שהשליח משנה מדעת בעל הבית השליחות בטלה 

אין לו רשות , על הרווח' אלא כאשר ממנה א, ע שלא בדקדוק" דברי השו-ביד אשתו  •
א שיש לחלק "וי, )ז"ט(כ "אבל בחבר העיר שם ממונה על הקרן ג, להעביר את הקרן לאחר

לחבר העיר שעיקר הדעת היא להעביר למי , בין ממונה מסוים שאין יכול לעביר לאחר
 ).כ"נקוה(שהוא ירצה 

  
çðø ïîéñ176   

)à ( øçà ìò øîàå åéðôì çðåî ä÷ãö ìù òìñ äéä ãöéë øãðá ñéôúîë äæ éøä ä÷ãöá ñéôúîä
 äæë äæ éøä)øääæ é (ä÷ãö : äâäשעä÷ãöì àìà ùã÷äì äæ òìñ íãà øîàé ìà, àòùåî" ùã÷äì øîà íà î

úðååë íúñåíééðòì ä÷ãöì , שעב ìåàùì êéøöå åðîî úåðäéì äð÷ú åì ïéà ùîî ùã÷äì åúðååëù øîà íà åäéî

øãð øàùë äèøçá åì ïéøéúîå íëçì:  
 ).ת"פ(ח "וי,  אי אפשר למנות שליח לשיקדיש דבר לצדקה-המתפיס  •
 .)ך"ש(ג "לעיל רכט ס'  עי-מתפיס כ •
 ).ת"פ(ה הקדש לשמים " ה-להקדש  •
 ).ך"ש(ה "א בהג"לעיל רכו ס'  עי-להקדש סתם  •
, מהם כהן'  אם הקדיש קרקע בזמן הבית צריך שישומו אותו בעשרה וא-לצדקה לעניים  •

הקדיש גופו שמים אותו בשעת השומא ולא ' ואם א. ח"ז וי"א שצריכים לעשות כך בזה"וי
 ).ת"פ(ואם הקדיש חלק מגופו צריך לתת כל דמי גופו ושמים אותו כעבד . בשעת הנדר

א שגם במטלטלין יש להם "וי, 177אבל בקרקע יש לו פדיון,  היינו במטלטלין-אין לו תקנה  •
 ).ך"ש (178פדיון

 ).ך"ש(א שצריכים פתח " וי-בחרטה  •
)á (שעגä÷ãö äæ éøä øîàå òìñ ùéøôîä179ðùä íâ äæå øçà ìò øîàå ä÷ãö é180  ìò øîåì äöø íàå

åòè éåä øçà ìò åéúôùá àéöåäå äæ òìñíåìë åðéàå ú:  

                                                                                                                                        
ספר חסידים סא טוב לאדם לפרנס אחד אם אין לו '  ועי).ש אות טז"ערוה(אלא לזה מעט ולזה מעט  174

חסר אבל אם אגם אחרים נותנים לכל ' אלא לפרנס נפש אחת טוב משיתן לחמשה ולא יספיקו לפי שכל א
 .'וא' טוב לו לתת גם הוא לכל א' וא' א

י " שמביא רשי"מרדכי המובא בב' ועי, שיש חיוב גם המקבל ליזהר מזה, ת"בפ' ל רנג סעיף אלעי' עי 175
המחלקים אותה עליהם לבדוק לפי : י הוא"לשון רש [שהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל שאר עניים] שאין לנו[

ותו שאומדין א, ופעמים שקרובין דעתם לרחם על זה ולחלוק יותר מן הצורך, הצריך לכל אחד ואחד
,  עם גבאי צדקה ולא ממחלקי צדקהחלקייהיה : מדרש משלי י'  ועי– בהרווחה ואומדין את חברו בצמצום

וגם אם זה , ע גדול אם חייב להחזירו" וצ.]שהנוטלה יודע ממני נוטלה אבל הנותנה אינו יודע למי נותנה
 .בגדר שלו או לא

176
ש "ועיי. אבל אם הקרן נמצאבעולם אינו יכול,  לעולם יכול לחזור בוט שהנודר מעשר מן רווח כל זמן שלא בא"ך רד סק"ש' עי 

 .א שחולק"ברע
מותר לפדות ההקדשות בזמן הזה לכתחלה ואפילו בפרוטה ומשליך ) י"הח "פערכין וחרמין (ם "רמב' עי 177

 .אותה לים המלח וחכמים דנו שיפדה בארבעה זוזים או קרוב לזה כדי לפרסם הדבר
 . טהורה אין לו פדיוןע בבהמה"אמנם לכו 178
, ה מועיל בזה שאם אמר שאעשה כך,שמסירת מודעא ערב ר' צא אות כ' א סי"ת מנחת שלמה ח"י שו'ע 179

הוי , ה"אם אמר בפירוש שלא רוצה בו בערב ר, אז מאחר שהתורה עשתה כאילו נדרה, ואל אמר בלשון נדר
 .כאילו אמר בלי נדר
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 ).ז"ט( מדין ספק דאורייתא לחומרא - גם השני צדקה  •
, א שאם חשב חייב לתת"וי, )ז"ט( ואפילו זה שכן רצה להוציא מפיו לא חייב -ואינו כלום  •

 ).ך"ש(ורק אם חשב לתת אחר שהוציא מפיו 
)â (ãòùäðå ä÷ãö øãåéúðååëúð êë ìëì àì øîàéù ãò ïúéì äáøî øãð äîë òãåé åðéà181:  

עד ' וא' מורים לו שיתכן לכל א, ולא זוכר לאיזה נדר, מהצדקות שבעיר'  נדר לא-כמה נדר  •
 .183)ת"פ (182אבל לא כופין אותו אלא רק כופין אותו לשים בניהים ולהסתלק, שאין בו ספק

)ã (øîåàä184÷ åðú  '÷ 'ì äøåú øôñ åà æåæ àåäù øéòá ìéâø àåäù úñðëä úéáì åðúé úñðëä úéá
íù øã : äâä íäéúùì ïúé íéúùá ìéâø íàåùøãîä úéáì àìå úñðëä úéáì ïúé øåàîì ïîù ïúéì øîåàä185:  

 ).186ך"ש( ביחד מאה לזה ומאה לזה -יתן לשתיהם  •
  ).ז"ט( דבלשון בני אדם סתם מאור הוא לבית הכנסת -יתן לבית הכנסת  •

)ä ( åðú øîåàä÷ '÷ 'äá øã àåäù øéòä äúåà ééðòì åðúé íééðòì æåæ : äâäשעהðø ïîéñ ìéòì ïééòå" à

ä óéòñ ' úåîå÷îá ïåâë ãáì øéòä äúåà ééðòì ïååéë àìù åúðååë íéòãåéù íå÷îá ìáà íúñä ïî äæ ìëå

ä ïúåà ÷åìçì êøãå ïúúéî úòùá äáøä ä÷ãöì ïúéì íéøéùò êøâùúå÷ãö äæ øçà íéëìåä íééðò ìëì 

ôàå íðéà åìéôà íäéðéòá íéáåèä íééðò ìëì ä÷ãöä íäéùøåé å÷ìçå âäðîä øçà íéëìåä íúñ øãð åìé

 áééçîä øãð êëù íåòéãåéå íéùøåéì äúåà åðúé øçà ãéá úã÷ôåîå úçðåî ä÷ãö äúåà äúéä åìéôàå ïøéòá

úéì êéøö øáòå ä÷ãöì ñð÷á åîöòíðå íéøçà íééðòì íðúéù øîåì ìëåé àìå øéòáù íééðòì  éàáâä ìëåé

 áåèä éôë å÷ìçì åéùøåé íäéìò äðéîå äáøä ïåîî ùéã÷äù éî ìáà íéòáåú åì ùéù ïåîî éø÷îã åòáúì

éôà íäéðéòá ' ïéìåëé øéòä éàáâ ïéàå íéòáåú åì ïéàù ïåîî éø÷î úøçà øéò ééðòìóåëì ïòáúìå ïúåà 

òàå úîä úàååö åîéé÷éù"åîî éø÷î íå÷î ìëî íééðòä íéìæåâå íéøáåòã â ïéìåëéå ìéàåä íéòáåú åì ïéàù ï

 äöøéù éî ìëì ÷ìçì àìà øçà úåðîì ïéìåëé ìä÷ä ïéà ïäî ãçà úîå íéðù íéñôåøèåôàä åéä åìéôàå

îëå äöøéù äî äùòé øàùðäåçá ïééòå ïúåðä äåöù "éñ ä 'ù"éôàå à ' ìåëé íãà ïéà øéò éðá ìù ä÷ãöá

 åà éàáâä ïî äàùøä åì ùé ïë íà àìà ä÷ãöì òåáúì íìùì åì ïéàå ä÷ãöì äðî ùéã÷îä øéòä éáåè

ì åîë åì ïéøãñîáåç ìòá øàù:  
ואם לא דר בעיר מסוים אלא ,  אפילו אם כעת דר בעיר אחרת- אותה העיר שהוא דר בה •

 ).ך"ש(אז יתן לעניי אותו העיר שהיה בה כשנדר , מסתובב
צריך , נה עליו אפילו אם הנפקד יש לו מיגו לומר שכוון לצדקה שהנפקד ממו-מונחת  •

 ).ך"ש(אבל אם טען שבא לידו בתור גבאי צדקה נאמן , לתתנו ליורשים
  ).ז"ט( וממנים עוד אחד בהזדמנות -ומת אחד מהם  •

)å (שעו àìà åá øåæçì ìåëé åðéà ä÷ãö øãåðäæòùà" éàáâä ãéì òéâä íàå åì øéúäå íëçì ìàùð ë
åéìò ìàùäì ìåëé åðéà:  

יום לא יכול לחזור בו אבל יש לו פירות '  לצדקה לאחר ל ואפילו נדר-אינו יכול לחזור בו  •
  .187)א"רע(עד אז 

 .189)ש"פת (188 אינו יכול לחזור תוך כדי דיבור-שם  •

                                                                                                                                        
א "נדרים ז ע' ועי, ירות צריך להיות תוך כדי דיבור של השניב שכדי שיהיה התפסה בנז"נזיר כ ע' עי 180

ו שנוקט כך למעשה שכל הסוגיא כאן מדובר אך ורק תוך "א הט"ע פ"מ מתנ"מל' ועי. שלא מביא דבר כזה
, א בנדרים שם"רב אהרן יפהן בהגהות שלו על הריטב'  ועי.ע ב יג"וכן נפסק בדרך אמונה מתנ, כדי דיבור

 .מת הפוסקיםשמשמע לא כך מסתי
 .'שכאן אפשר לשאל לכתחילה שונה מלקמן סעיף ו& י' ש סי"ערוה' עי 181
 .שכן כופין) 'ט' ח בסוף סי"א בדו"רע(א "וי 182
 מ"אג' ועי. י שיכול להתיר נדרו בפתח שאלו ידע שישכח לא היה נודר ומתירין לו"ש ס"ערוה' עי 183
 .מ"י מדובר בשכ"הב תממשמעו 184
 ).ן שם"רמב(שהתכוין לבית המדרש אפילו אם התורם אומר  185
 .ע"קטן זה לפי גודלם אולי וצ' גדול וא' ז שאם א"ך סק"י ש'ע 186
אינו יכול , א שהנודר על תנאי שמשהו יהיה ואז עוד לא חל הנדר"בהגהות רע' לעיל ריג סעיף ג' עי 187

 .להתיר עד שיחול הנדר
188

 .שכן יכול לחזור בו' י סעיף ג"ר' עי 
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ואם לא יכול להתיר , אם נתן לשליח ליתנו הוה שלו, והעשיר,  הנודר צדקה לפלוני עני-שם  •
אבל המקבל אסור ,  עניאלא צריך לתנו לו אפילו שהוא, ואל על ידי חרטה, נדרו על ידי פתח

 .190)ת"פ(וצריך ליתנו לעני אחר , להנאות ממנו
ועוד אם אמר התרתי נדרי בפני . 191יד לענייםס ומנדים לחכם המתיר שמפ-נשאל לחכם  •

שיש חזקה שצדיקים , )א"רע(פלוני ופלוני והלכו למדינת הים אינו נאמן וכופין אותו ליתן 
  .)ת"פ(רו נאמן אבל אם אמר שהותר נד, לא יתירו נדר כזה

)æ (çòùà åìöà àåäù äæ åá øôëå øçà ãéá ïåã÷ô åì äéä ãöéë åúåùøá åðéàù øáã ùéã÷î íãà ïé
ãá àåäù íå÷î ìëá åéìòá úåùøá àåä éøä åá øôë àì íà ìáà åùéã÷äì ïéìåëé íéìòáä ïéà" à

 ìåëé äæ éøä íéðééãá äàéöåäì ìåëé íà äá øôëå ãçà äìæâù ò÷ø÷ ìáà ïéìèìèîáã÷äìäùé 
òàå" åùàééúð àìå åøéáç úà ìæåâä äéìòá úåùøá àéä éøä äîöò ò÷ø÷äù äàéöåä àì ïééãòù ô

 àöåéë ìë ïëå åúåùøá åðéàù éôì äæå åìù åðéàù éôì äæ åùéã÷äì íéìåëé íðéà íäéðù íéìòáä
äæá : äâäèòùà ìåëé øúåîäå ùéã÷äì ìåëé åðéà åúàåìä ãâð àåäù äî åøéáç ãéá ïåëùî åì ùé í÷äìùéã 

éå"ùéã÷äì ìåëé åðéà øúåîä åìéôàã à, åîë äøéñîå äáéúë êéøö áåç øèù ùéã÷îä áèåéãä192:  
 ).ך"ש(אבל לא מלוה דלהוצאה נתנו ,  דווקא פקדון- אם לא כפר  •
ד "ואפילו למ, אם יכול להקדישו' להחזיר יש מח ה אם גזלן הודה ורוצ-לפי שאינו ברשותו  •

  ).א"רע(והוציאו נהיה הקדש , יןאם העמידו בד, שאינו יכול להקדישו
)ç (שפíåìë åðéà ä÷ãöì åà ùã÷äì äéäé øîåàå ãçà ìò áåç åì ùé íà193 שפא áåç øîà íà ìáà

 åðúéìå åùéã÷äì åéøáã íéìùäì áééç ä÷ãöì åððúà åà åðùéã÷à éãéì àáéùë éðåìô ìò éì ùéù
 åãéì àáéùëשפבéôàå 'ïë øîà íà ä÷ãöì äéäé éðåìô ãéá éì ùéù áåç øîåàäá éðôá "ðôáå çé 

éðôá åà éàáâä øéòä éáåè )øéòáù áåùç íãà åà( àåä éøäå íúùìù ãîòî ïéãî éàáâä åá äëæ 
åúåðùì øåñàå åá øåæçì ìåëé åðéàå ä÷ãö: 

אמנם , )ך"ש(, וגם לא אמר בלשון עתיד שאקדיש אותו,  מאחר ואינו בידו- אינו כלום  •
 ).ת"פ(בשכיב מרע הקדשו הקדש 

 .)ת"פ(' א להקל שזה מח"אמנם י, )ך"ש(ה בכל דבר שלא בא לעולם "ה ו- אבל אם אומר  •
 ).ך"ש( משום נדר -להשלים דבריו  •
 ).ך"ש(ואז אינו נדר אלא קנין ,  שהוא זכה בו לצורך העניים- ובפני הגבאי  •
  ).ך"ש( וכאילו בא ליד הגבאי - ואסור לשנותו  •

)è (שפג øéòä úð÷ú éôì áééçù ïéðòá åôøç åà åøéáç úà äëîää ' åà éàáâä éðôá øîàå íéáåäæ
 íåìë åúìéçî ïéà åì ìçîù ãò åñééô êë øçàå ä÷ãöì äéäé àìà ñð÷á õôç éðéà øéòä éáåè éðôá

ñð÷á íééðòä åëæå:  
)é (שפדïúéì áééç åàùòå ä÷ãöì êëå êë ïúà éðåìô øáã äùòà íà ïåâë àúëîñàá ä÷ãöì øãð194:  

 ).ך"ש(שום אסמכתא שאין בהם מ, ה לשאר נדרים ושבועות" וה-לצדקה  •

                                                                                                                                        
, א נדרים טז שאם נדר לעשות כמה דברי םוקיים חלק מהם"מחנ'  ועי. שמקיל בזהט"ש סי"ערוה' עי 189

 .ו שחולק"חכמה אדם כלל ק ס' ועי, כ רצה להתיר הנדר על הבאים ולא על העבר אינו יכול"ואח
 .הוא פטור מנדרו, זכור לי בהלכות נדרים שאם המקבל לא רוצה אותו 190
' דש מצוה לקיימן ולא ישאל עליהן אלא מדוחק שנאמר נדרי להנדרי הק) ה"ג הכ"נדרים פי(ם "ל הרמב"ז 191

 .אשלם
ונראה שבכל , ע"וצ, לקמן סעיף הבא אם אמר בלשון עתיד או הוה'  ועי.ב"מ סו סק"ך חו"בזה ש' עי 192

 .אופן הוה נדר ולא קנין עד כתיבה ומסירה
עניים ודין הנדרים אינו כדין דין ההקדש ודין ה: ריב סעיף ז' מ סי"חו' ועי, וכן דבר שלא בא לעולם 193

הדיוט בקנייתו שאילו אמר אדם כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש לבדק הבית או יהיה אסור עלי או 
פ שאינו מתקדש לפי שאינו בעולם הרי זה חייב לקיים דבריו שנאמר ככל היוצא מפיו "אתננו לצדקה אע

 דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם  הגה ויש אומרים דלא קנו ההקדש ולא הצדקה כלום'וכויעשה 
 בזה אתננו להקדש או וכיוצאוממילא דבריו בטלים אבל אם אמר כשתלד בהמתי או יוציא אילן זה פירות 

לעניים חייב לקיים דבריו מטעם נדר ודוקא אם הנודר קיים אבל אם כבר מת אינו כלום שהרי אינו כאן 
  .שיקיים נדרו

 .מ"ע אם יש בזה נ"ם מקיל בדבר וצ"י שרמב"ובא בבא סימן רפא ה"ת ריב"שו' עי 194
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 ).א"רע( אמנם אם שכח מנדרו אינו חייב כמו כל נדרי שגגות - אם אעשה דבר פלוני  •
 ).ז"ט(א שאם צירף לצדקה גם להדיוט לא חייב " אמנם י-חייב ליתן  •
  ).א"רע(מ יכול לשאול על נדרו אפילו שלא במקום דוחק " ומ-שם  •

)àé (שפהåãéîòäå ùøâúäì íøç íäéìò åìá÷ù äùàå ùéàçàå ä÷ãöì äëë ìò úåñð÷ " åñééôúð ë
úåñð÷äî íéøåèôù øîåàù éî ùé ùøâúäì àìù195) åôùåäæá àöåéë íéøáã øàùá ïéãä àåä:(  

'  שלא העמידו הקנסות אלא משום דלא יעכבו זה את זה וכיון שאין א-שפטורים מהקנסות  •
 .)ך"ש(דמחילה כקבלה דמי , )ך" ושז"ט(תובע את חבירו אין לקהל זכות עליהם 

  ).ך"ש(  כשמחלו זה לזה פטורים מהקנס-בשאר דברים כיוצא בזה  •
)áé (שפזåá øåæçì øåñàå ä÷ãöì øãåðë éåä éðò àåä íà äðúî åøéáçì ïúéì øîà:  

כן אפשר היכי דאיכא טרחא דגופא , )א"רע(ח "וי,  וכן אסור ליתן לעני אחר- אסור לחזור בו  •
 ואם הוא לומד .)א"רע(ין כופין בדיינין אמנם א, )א"רע (196לא אמרינן דהוי נדר אפילו לעני

  ).ת"פ(אם יכול לחזור בו ' יש מח, תורה
)âé (שפחäïúåð éðà éðåìô õôç øîåà197 åá øåæçì ìåëé åðéà øúåé äåù àåäå êëå êëá ä÷ãöì ) ìëã

éøîà ä÷ãöì àçååø äá ùéù äøéîà 'èåéãäì åúøéñîë äåáâì åúøéîà äéá ( øúåé äåù äéä àì íà ìáà
 äòù äúåàá øåæçì ìåëé ø÷åä êë øçàååáóñëä ïúð àìå êùî àìù ïåéë  : äâäשפט åáìá áùç íà

íéé÷ì åúåà ïéôåë åéä øîà íàã àìà äøéîà êéøö ïéàå åúáùçî íéé÷ì áééç ä÷ãöì øáã äæéà ïúéì198éå " à
öùéà åéôá àéöåä àì íàãåðíåìë ,éñ èôùîä ïùåçá ïééòå äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå  'éø"á :  

 כיון שאין הדיבור חל בשעתו מאחר שאין רווח להקדש כמו כן לא חל לאחר -ויכול לחזור ב •
 ).ך"ש(כך 

וכן אם , חייב לקיים מחשבתו, וחשב כמות מסוים,  אם אמר הריני נותן צדקה-חשב בלבו  •
 ).ת"פ(אפילו נתן לגבאי , אסור לשנותו, וחשב על צדקה מסוים, נדר כסף לצדקה

  ).ת"פ(פין כו,  היינו אם אמר שחשב-כופין  •
  

 èðø ïîéñ  
)à (שצא éàáâä ãéì àá àìù ãò åùéøôäå ä÷ãöì òìñ éìò éøä øîåàù åà ä÷ãöì åæ òìñ øîåàä

åéúçú øçà òøôéå åøéáçì åúååìäì ïéá åîöòì åúååìì ïéá åúåðùì ìåëé199 : äâä íéìë ùéã÷ä íà ïëå

â éðôì íøëîì ìåëé 'ä÷ãöì íäéîã ïúåðå àîåùá íéàé÷á :ñà éàáâ ãéì àáùî éãë éàáâä ïéá åúååìì øå
íòøôìå íúååìì øúåî éàáâ éøä ïúéì íéøçàì úåùòì : äâäשצבïéàã úåðäéì øúåîå ùã÷äë ä÷ãöä 

 äðîîóñëá óñë íà éë íééðòì ÷ìçì úãîåòä ä÷ãöá ïéðúåðå ïéàùåð ïéàå200 íééðò åàáé àîù åá àöåéëå 

ãö ìáà ÷ìçì úåòî íäì äéäé àìåä÷äé ïø÷ä ÷ø ÷ìçì úãîåò äðéàù  ïëå éøù úåøéôä åìëàéå íéé÷ à

ïéâäåð:  

, ת ובנו לא למד אז" אם נדר שכל הרווחים מעסק מסוים ילך לת).א"רע( בין הוא בין היורשים - לשנותו  ליכו •
 ).ת"פ(ואם חזר מללמוד הנדר חזר למקומו , בנו זכו ברווחים, ואחר כך עבר עליו רוח טהרה

 ).ך"ש (201 מותר לשנות לדבר מצוה-ליד גבאי  •

____________________ 
 .וקשה, שאם כן כבר נתחייב ,ע אם מחלו אחרי זמן החיוב לתת לצדקה"צ 195
, שהבטיח לעשות מעשה עבור עני שלא בתמורת תשלום' ק קלג ושם מדובר על א"דין זה הוא במהרי 196

 .ועל זה יש לצדד שאם יש בו טרחא דגופא אז הוא פטור מנדרו
 .ינו מוכרהי 197
א "דובב משרים ח(לא חל שאין נדר חל בלשון עבר , צדקה) בלשון עבר(אם אמר גבאי בעבור שנדר  198
 ).ד קכה"ושבת הלוי ח@ פז
  .לעיל רנז סעיף ג' ע מה עם בל תאחר עי"צ 199
אם הגבאי עשיר ורוצה לעשות הנאה להקדש ולקבל עליו שאם יקרה עניים : ד"ג תי"ז ח"שות רדב' שעי 200

אבל צדקה הקצובה לעניי ,  מביתו אז מותר להלוות ברבית אפילו הצדקה העומדת לחלק לעניי עולםישלם
 .העיר דין הדיוט יש להם שהרי יש להם בעלים ואסור להלוותם בריבית

 .'וכן משמע בסעיף ב, א שזה דווקא למצוה יותר גדולה"ך סק"רנב ש' עי 201
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ז אם בטוח מאד שיכול לגבות "כאמנם  [ היינו לכוף לאחרים שיאמר בפניהם שאין מעות בצדקה-כדי לעשות  •
  ).ז"ט (]מן הצבור

)á (א êøåöì íúåðùì øéòä éðá ïéìåëé ïéîìò úéá êøåöì åà úñðëä úéá êøåöì åáãðúäù úå÷ãö
ú åà ùøãîä úéá"ú202åöì äøåú ãåîìúî àì ìáà íéáëòî íéìòáä íà åìéôà  úéá êø

úñðëä203 : äâäב øéòä éðáù íå÷îá ìáà äøåú ãåîìúì ÷åôñ íäì äéäé àìù ùçéîì àëéàãá à÷åãå

é÷ôñîíá êøåöì úåòîä åìà åàéöåé íàå äøåú ãåîìúì " åëøèöéùë äøåú ãåîìúì íéøçà úåòî åðúé ä

 øúåîגéôàå 'ì ò÷ø÷ ùéã÷äù ïåâë øãðù øáãì íéëéøö ïðéà íà úåðùì øåñàù íå÷îá àåä íà äéìò úåðá

îäá"åðáì ïéìåëé ïéàå ãú äæ ìëå äéìò åðáéù ãò êë ãîåò äéäé àìà åá øåæçì ìåëé áãðúîä ïéà ãéî 

 åà äøåú øôñ ïåâë úñðëä úéáá øáã äæéà íéùî íãàù íéâäåðù íå÷îá ìáà øéòá òåãé âäðî ïéàù íå÷îá

ä íéøçàì åøëåî åéñëðî ãøåéùëå åç÷åìå øæåç äöøéùëå äîåãëå óñë éìëîä øçà íéëìåâäð ùéã÷îä ìëã 

á áìå ùéã÷î àåä âäðîã àúòãà"îå òåá÷ âäðî äéäéù ãáìáå äæ ìò äðúî ã" ùéã÷îä äðúä íà î

òå åúåðùì øåñàù àèéùô äæá çë àäé àìå åùã÷ä åðùé àìù ùåøéôá"éñ ì 'ðø"ã óéòñ å':  
 ).ך"ש(ים בהם  אפילו אם קרובי נותני הצדקה צועקים לא משגיח-יכולים בני העיר לשנותם  •
 ).ך"ש( שזה שינוי לעילוי שבית המדרש יותר קדוש מבית הכנסת -לצורך בית המדרש  •
 ).ך"ש( והזמנה אינה כלום עד שיתנו אותו אל זה -או תלמוד תורה  •
אבל בדבר קבוע שגובים לא לצורך דבר , 204 דמעלין בקודש ולא מורידין- ולא מתלמוד תורה לצורך בית הכנסת  •

  ).ז"ט(אבל כאשר גובים לדבר מסוים לא , נותמסוים יכול לש
)â (דëäéáì äøåðî åà øð áãðúäù ìàøùé" åîù ìò úàø÷ð äðéàù äéìòî äéìòá íù ò÷úùð íà ð

éôà äúåðùì øåáöä íéìåëé ' úåùøä øáãì äâäáãðúîä äçåî íà åìéôàå íù ò÷úùð àì íàå 
 øáãì åúåðùì íéìåëé ïéà äéìòî äéìòáúåùøäé äåöî øáãì ìáà  äéä íàå åúåðùì íéìåë

éôà äúåðùì øåñà íéáëåë ãáåò áãðúîä 'äéìòî äéìòá íù ò÷úùð àìù ïîæ ìë äåöî øáãì205 
 ÷å÷ç äéìòá íùù ïîæ ìëåäéìòá íù ò÷úùð àì ïúðù íéìëä ìò206:  

 ).ז"ט ( דווקא הצבור ולא הגבאי- לשנותו  •
 ).ך"ש(ילתא ואין התיר של הזמנה לאו מ,  ואפילו אם לא השתמשו לצורך מצוה-שם  •
 ).ך"ש(אם המצוה פחותה אם מותר '  ויש מח-לדבר מצוה יכולים לשנותה  •
ונדחקו הציבור לבנות מקוה ורוצים , ולא הגיע לשם מפני חשש גנבה, נדב ספריו לבית המקדש'  אם א-שם  •

ים את וגם שלא נתבטל הדבר מצוה שאנשים צריכ, מפני שלא נשתקע שם בעליו' למכור הספרים אסור לשנות א
 ).ת"פ(ת מצוה יותר ממקוה "הספרים  ות

ואפילו , אבל ישראל מקשיב לדברי חכמים,  שסתם גוי צועק שעשו שלא כהוגן ויש חילול השם בדבר-ם "עכו •
  ).ך"ש, ז"ט(מ אין בזה חילול השם "ל צועק מ"אם הישראל ר

)ã (הàåäå åðîî íéìá÷î úñðëä úéáì øçà øáã åà äøåðî áãðúäù íéáëåë ãáåò úòãá øîàéù 
 äæéðâ ïåòè ïë øîà àì íàå äúåà éúùøôä ìàøùé)éñ ìéòì ïééòå 'ðø"ã:(  

  ).ז"ט(ז או לשם קרבן " שמא חשב לשם ע–טעון גניזה  •
)ä (וä÷ãöì íúåà ïúéì áééç ä÷ãö ìù íä íà ÷ôåñî àåäå úåòî åãéá ùéù éî : äâäז éî ìáà

åúðååë òãéì ïéàù úîå åá íé÷ôåñîù ïåùìá øáã ùéã÷äù àéöåäì àáù ùã÷ääå íé÷æçåî íéùøåéä åàø÷ð 

 íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä äéàø àéáî åðéàù ïîæ ìëå äéàøä åéìò íäî)çá ïééòå"éñ ä 'ø"éòñ ï 'â'(:  

____________________ 
202

 .ם של המתנדביםה שהיינו דווקא שנשתקע שמ"ז לקמן סק,ט' עי 
 .ז שם שאם גבו לדבר מסוים אסור לשנות שכבר זכו בהם המקבלים"ך וט"א וש"ברמ' רנו סעיף ד' עי 203

ולכן כל עני שיקבל צדקה לדבר מסוים , ולא על העני, לפי זה נראה לי שכל הדין של לשנות היא על הגבאי
 .ם זה שייךע א"וצ, חוץ ממקרה שהעני קיבלו על תנאי, יכול לעשות מה שירצה

 .פילו אם כולם מסכימים לא יכולים לשנותאוזה דין על הציבור ש 204
ם "במה דברים אמורים בשהיה המתנדב ישראל אבל אם היה עכו) ז"הח "מתנות עניים פ(ם "רמב' עי 205

ם הקדשתי דבר לבית "אסור לשנותה אפילו לדבר מצוה עד שישתקע שם בעליה מעליה שמא יאמר העכו
 .ים ומכרוהו לעצמןהכנסת של יהוד

206
, שאפשר להעביר את השם מהחפץ לפלאק על הקיר כל זמן שזה במקום מפורסם, כו' ג סי"ח ח"מ או"אג'  ועי.לעיל רמט סעיף יג' עי 

  .הנדיב יכול להוסיף כסף או לצרף לאחר שהשני גם יהיה כתוב עליו, ואם רוצים לחדש את הכלי
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אבל בספק , אז הולכים לקולא, ואם היה קיים היה מפרשו,  במת מאחר שנדר בלשון ספק–בלשון שמסופקים  •
א שיש לחלק בין "וי, )ך"ש(א שכל ספק צדקה הוה ספק ממון ולקולא " וי,)ז"ט (שאין דרך להכריעו זה לחומרא

  .207)ת"פ(ולחומרא , ספק ממון ולספק איסור
)å (חä÷ãö úåòîî úåéðåðøàå íéñî òåáúì ìä÷ì ïéà208 : äâäט áåúëå åúáéúá úåòî àìî ñéë àöîù éî

éëîñ ä÷ãö åéìò 'ä÷ãö ïä éøäå äáéúëà209, יìà úåòî åéðáì ãçà øîà íà ïëå íäì äàøð íà íä ä÷ãö å

 åéøáã øñåîë äæ äùòù)åéøáã äàååö ïåùìá (éé÷íéî åúåà å÷éæçé àìù åà íåìë åç÷é àìù äæ äùò íàå 

 íåìë åéøáãá ïéà øéùòì)íù ( íåìë åðéà íä ä÷ãö ìù êéáà ïéîèäù úåòîä åìà íåìçá åøîà íà ïëå

äéìò äðåîîä åà ä÷ãöä íò éàáâä àìå ïéìòî àì úåîåìç éøáãã ( íä íà øçà ïë íäì øîà íà ìáà

ëé äéäù íå÷îáìå ïîàð åðéà åàì íàå ä÷ãöì íðúåð äéäù åâîá ïîàð ä÷ãöì íðúéì úåòîä åìà ìåèéì 
ïðéìæà úåòî êë øçà àöîå äæ øçà äæ ïéìåçå ùã÷ä úåòî äáéúá ùîúùä  úáá ùîúùä íàå àøúá øúáיא

îì àëéàã àîåâá ïàöî íàå àáåø øúá ïðéìæà ïäéúùá úçàåìéôà äàø àìå êåøà ïîæ íù íéçðåî åéäù øîé 

àáåø øúá ïðéìæà äæ øçà äæá210:  

 ).ת"פ(אבל אם אין ידוע כלל לא מוציאים ממוחזק ,  היינו כאשר ידוע שיש כיס של צדקה–סמכינן אכתיבה  •
אז המשלח , ועירבב השליח הצדקה עם כספו הפרטי,  אם שלח שליח להביא כסף מקופה של צדקה–בתיבה  •

אפילו שהשליח , ולשלם ההכי גבוה, ברר כמה רגיל בחודש זה לכמה שנים באותו חודש וחייב ל,ב כפושענחש
 ).ת"פ(ולא רוצה לשלם , פשע

  ).ך"ש(ז אינו מחייב כלל "עכ,  אפילו אם רקידע על המעות מחמת החלום–בחלום  •
  

                                            
 
 
 
 

 .ò ì ïéùåãé÷"á א
 .ò é÷ ïéìåç"á ב
 .ò àì ïéùåãé÷"á .ùøå"îøå é"íù ä ג
 .ø 'ð íçåøé"ç à"ò åè ã"â ד
 .á"áîø çëî é"ú í"å ä ú ה
 .øåè ו
 .áîø"â å íéøîî í ז
  .ò àì ïéùåãé÷"à ח
 .áîø"æ å íéøîî í ט
 .ò àì ïéùåãé"á÷ י

 ..ò àì ïéùåãé÷"à .éòå 'ô äàéô éîìùåøé"à ,ô ïùéåãé÷ éìåàåà"ä à"æ יא
 .íù יב
 .ò çì íéøãð"á יג
 .ò àì ïéùåãé÷"á יד
 .íù íéðåùàø טו
 .á"ðä íéðåùàøä íùá é"ì טז
 .éñ íéøîî úéðåîééî úåäâä úåáåùú 'åè יז
 .æ à ïéùåãé÷ éîìùåøé יח
 .ò àì ïéùåãé÷"á יט
 .ò âì ïéùåãé÷"á כ

 .àø"æð úåà íù ù כא

____________________ 
207

 .ז,ס הוא בעצם הט"ת בשם החת" אם הפע"צ 
208

 ).ש"ערוה(היינו רווח שיש לצדקות  
יש מי שאומר שאם נמצא אחר מיתת אדם כתב כתוב שהקדיש כלים ואין ) קנג יט(ע אורח חיים "שו' עי 209

 :ה הוי הקדש"עליו עדים ולא מסרו לקהל אפ
210

 .)ב"כה דיני תפיסה סק' נתיבות המשפט סי(א שבכל אופן ספק מעות צדקה לחמורא וצריך לתתם לצדקה "וי 
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 .äùî éëøã כב
 .ò áì ïéùåãé÷"à .áîø"æ å íéøîî í כג
 ø"é כד
 .î ïùãä úîåøú כה
 .îø"øåèá ä כו
 .÷ éøäî"çð כז
  .ò àì ïéùåãé÷"á כח
 .éøäî"ãë äáåùú ì כט
 .ò âé íéøåáâ èéìù"ïéùåãé÷ á úåà á ל

 .ð"é לא
 .áîø"é å íéøîî í ,éòå 'ò àì ïéùåãé÷,á לב
 .ò áì ïéùåãé÷"à לג
 .é÷ íù ïéùåã לד
 .ø"ò âé íù ï"ã á"àáà ä לה
 .ø 'ð íçåøé"ç à"ò åè ã"ã לו
 .ò æè äìéâî"á לז
 .÷àì ïéùåãé לח
 .á"ò áì î"ò ä úåîáéå à"á לט
 .áîø"ô íéøîî í"éä å"á מ

 .åù"ä úåà åè ììë ùàøä ú מא
 .ò ì ïéùåãé÷"á מב
 .áîø"àé å íéøîî í מג
 ô úéðåîééî úåäâä"æ úåà å מד
 .áîø"ç å íéøîî í מה
 .ò áì ïéùåãé"à÷ מו
 .åî"ò æé ÷"à מז
 .ò â÷ úåáåúë"à מח
 .íù מט

 .åù"å åè ùàøä ú נ
 .÷ éøäî"ãî נא
 .ã"î נב
 ÷ ÷éøäî"åñ נג
  .ò âð ïéøãäðñ"à נד
 .ò åñ íù"à נה
 .ò ãô ïéøãäðñ"á נו
 .ò äô íù"á נז
  .á"ò åô ÷"à נח
 .á"ò ãô ÷"á נט
  .äô ïéøãäðñ ס

 .áîø"è ä íéøîî í סא
 .ò áë úåîáé"à סב
 . áîø"íéøîî íè ä סג
 .áîøå úåîáé"íù í סד
 .ò é÷ ïéøãäðñ"à סה
 .áîø"ú í"á ä ú סו
 .øäî" é)ç ïùãä úîåøú"á (éñ 'çìø סז
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 .ò ä ïéøäðñ"ò âñ ïéáåøéò á"áîø à"ú í"â ä ú סח
 .ñåú 'ò áñ ïéáåøéò"ã á"ñåúå áø ä 'ã íù ïéøãäðñ"àìà ä סט

 .áîø"íù í ע
 .&éëãøî  עא
 .ñåú 'ò ä ïéøãäðñ"ã à"àðéè÷ð ä עב
 .÷ ÷éøäî"â óðò æé עג
 .'ùàø ,éñ øãä ÷øô íéáåøéò 'á עד
 .åñú 'ò áñ ïéáåøéò"ã á"íù ùàøå àãñç áø ä עה
 .ú úåðîéîî úåîäâä"ô ú"ä עו
 'å úåà íù עז
 .ò âñ ïéáåøéò"à עח
 .íù ,àøå"íù ù עט

 .ò"ò èé æ"á פ
 .÷ ÷éøäî"èñ פא
 .ò ÷ ïéøãäðñ"à פב
 .áîø"ô íéøîî í"ä å"â פג
 .ùø"íù é פד
 .ò æë úåëøá"á פה
 .ø 'ò çé úåëøá äðåé"ã á"ïúåðäå ä פו
 .ò à÷ ïéøãäðñ"á פז
 .áîø"ú í"å ä ú פח
 .ìù ïîéñ ç÷åø"ä פט
 ò æë úåëøá"à צ

 .ò àð íéçñô,à צא
 ).øäî" ìééåå é)åì ïîéñ úåëìäå ïéðéã צב
 .éñ åâäðù íå÷î ÷øô äãåâà éùåãéç 'ð צג
 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"å צד
 .îåé"ò âð à"à צה
 .ø"åî ï"ò â ÷"ã á"áéúë ä צו
 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"å צז
 .ò âì ïéùåãé÷"áîøå à"ô í"ú úåëìä å"ä ú"ç ,éòå 'å ÷øô éðåîééî úåäâä 'ã"ä ÷"ç צח
 .ñåú 'ã íù"ú ïéà ä"ç צט
 .ò æì àîåé"à ק

 'ô úéðåîéîî úåäâä"ú úåëìä å"áú åà ú קא
 .éñ úåëøá éëãøî 'éáàøä íùá åñ÷"ä קב
 .åù"áùøä ú"ç à"éñ â 'àôø קג
 .ò åö úåáåúë"à קד
 .áîø"ú í"éòå ç ä ú 'îâ 'ò æë úåëøá"á קה
 .á"ò èé÷ á"á קו
 .ò âì ïéùåãé÷"á קז
 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"è קח
 .âî ïùãä úîåøú קט
 .ò áë íéàøé"ã קי

 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"è קיא
 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"è קיב
 .áîø"ú í"ô ú"ä ä"è קיג
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 .èð ãåîò äòéø÷ ïéðò íãà úøåú קיד
 .äð ãåîò äòéø÷ä ïéðò íãàä úøåú קטו
 .íù קטז
 .åù"áùú ú"ç ö,áë÷ à ,ùøå"ò ë äëåñ é"ã à"éðéøä ä קיז
 .ò èö ïéáåøéò,à קיח
 .ø 'ò áë íçåøé"ã קיט
 .á"ò âì î"à קכ

 éøäî"÷ ùøåù ÷"ò קכא
 .âð ãåîò äòéø÷ä ïéðò íãà úøåú קכב
 .æ ä úåáà קכג
 ò"ò èé æ"á קכד
 .ò"ò æ æ"ò ãî ïéìåç à"á קכה
 .ò áì ïéùåãé÷" &àø,éñ íù ù 'âð קכו
 .àøäî é÷ñô"æë÷ é קכז
 .áé ã úåáà קכח
 .á"ò âì î"à קכט
 .'àø"éñ íù ù 'ì קל

 .äô÷ú íéãéñç øôñ קלא
 .á"ò âì î"à קלב
 .íééç úåçøåà קלג
 .ñåú 'ò æò úåîáé,ã à"íà ä קלד
 .á"ò ç á"à קלה
 .ø"íù ï קלו
 ò áñ íéøãðå íù"á קלז
 &åù"øäî ú" í קלח
 .àîù ïùãä äîåøú ,áîù קלט
 .åù"àøä ú"åë ù קמ

 .á"ò áë á"à ,àøå"éñ íù ù 'áîøå âé"ä íú úåëì"å é ú קמא
 .îø"íù ä קמב
 .ò áñ íéøãð"à קמג
 .ò ì úåòåáù"á קמד
 .áîø"ú í"àé å ú-áé קמה
 .ò èö ïéøãäðñ"á קמו
 .ø 'ò æé íçåøé"á קמז
 .åî"ò æè ÷"à קמח
 .áéø "ç ù"îéñ â '÷úקמט

 ò èé úåëøá"à קנ
 .åù"áéø ú"ç ù"æèø ïîéñ á קנא
 .åù"áùø ú"ç à"èò÷ à קנב
 .éøäî,éøäî âñ÷ ÷"âñ÷ å קנג
 ò áì ïéùåãé÷"á קנד
 .ò âì íù"á קנה
 .íù ùàø קנו
 .ñåú 'ã íù"ï÷æ ä קנז
 ò âì ïéùåãé÷"à קנח
 .ò íù"á קנט
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 ò âì ïéùåãé÷"à קס

 .ò âì ïéùåãé÷"à קסא
 .íù קסב
 .íù קסג
 .áîø íù"ú í"è å ú קסד
 .ò âì ïéùåãé÷"á קסה
 .çì÷ ïùãä úîåøú קסו
 .ò âì ïéùåãé÷"á קסז
 .øå íù ïéùåãé÷"íù ï קסח
 .÷íù ïéùåãé קסט

 .ò âé úåéøåä"á קע
 .íù קעא
 .áîø"ú í"æ å ú קעב
 .á"ò ë÷ á"à קעג
 .ò ì ïéùåãé÷"à קעד
 .íù קעה
 .ò ì ïéùåãé÷"à קעו
 .ú úéðåîééî úåäâä"à ÷øô ú קעז
 .ò áî äëåñ"à קעח
 .á"ò àë á"à קעט

 .ò ì ïéùåãé÷"áîø à"ú í"æ à ú קפ
 .á"ò àë á"à קפא
 .ò èé÷ úáù"á קפב
 .á"ò àë á"à קפג
 .ô 'ô úåáà ìàðáøáàä"ëî ä"à קפד
 .á"ò àë á"à קפה
 .á"ò àë á"à קפו
 .øáî"ú í"á á ú קפז
 .áîø"ú í"á á ú קפח
 .ò èé÷ úáù"á קפט
 .ò æì íéøãð"à קצ

 .á"ò àë á"à קצא
 .ð"íù é קצב
 .íù קצג
 .á"ò àë á"à קצד
 .áîø"ú í"â á ú ,áå"ò àë á"á קצה
  קצו
 .á"ò àë á"à קצז
 .íù .àø"éñ íù ù 'ç קצח
 .ò áô ïéùåãé÷"à ,áîø"ú í"ô ú,ä á"ã קצט

 .áîø"ú í"íù ú ר
 .á"ò àë á"á רא
 .éøäî"éñ å 'ð÷à רב
 .÷ ÷éøäî,â èñ רג
 .ãøäî"è øãç çé úéá áë ïîéñ ê רד
 .áéø"òø ù"ã à"úéðù ä רה
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 .áîø"æ à íéëìî í רו
 ??????åá ìë רז
 .áéø"íù ù רח
 .áîø"ú í"ç à ú רט
 .ò èö úåçðî"á רי

 .ò èë ïéùåãé÷"á ריא
 .áîø"ô í,ä à"ú úåëìä é"ú ריב
 .òèö úåçðî"á ריג
 .ò ì ïéùåãé÷,à ריד
 .áîø"0ú "ô ú"éä à"á רטו
 .ñåú'ò ì ïéùåãé÷ "ã à"àëéøö àì ä רטז
 .א"נדרים לז ע ריז
 .א"בכורות כט ע ריח
 .ראשונים בנדרים שם ריט
 .א"ת פ"הגהות מיימוני ת רכ

 .יג"ה, ת פא"ם ת"רמב רכא
 .א"סוטה כ ע רכב
 .א"ת פרק ד ה"ם ת"א רמב"חולין קלג ע רכג
 .ם שם"רמב רכד
 .ב"ק טז ע"מו רכה
 .ה ומקשו"ב ד"ן מגילה יא ע"ר רכו
 .ב"עירובין נד ע רכז
 .ה"ב מ"אבות פ רכח
 .ב,כתבות קג ע רכט
 ה"תוספתא סנהדרין פרק ז ה רל

 .ב"שבת ג ע רלא
 .ב"ברכות לג ע רלב
 .תוספתא סנהדרין ז רלג
 .ה עמד"א ד"בכורות לו ע' תוס רלד
 .א"הוריות יג ע רלה
 .א"מגילה כח ע רלו
 .א"סנהדרין עא ע רלז
 .א"ברכות נג ע רלח
 .ב"מגילה כו ע רלט
 .א"א מ"פאה פ רמ

 .א"ירושלמי פסחים כד ע רמא
 .ב"קידושין מ ע רמב
 .ב"פסחים נ ע רמג
 .ב"ב וברכות סג ע"שבת פג ע רמד
 .ב"ברכות לה ע רמה
 .י החולק"ב' ועי, י"ג ה"ת פ"ם ת"רמב רמו
 . קמח-קמב ' א סי"ץ ח"תשב רמז
 .א"ה ה"ירושלמי ברכות פ רמח
 .א"עירובין נד ע רמט

 .ש רבה ה יא"שיה רנ
  .א"סנהדרין צב ע רנא
 .א"סנהדרין צט ע רנב
 .ב,יומא יט ע רנג
 .ט"ד מ"אבות פ רנד
 .א"ב י ע"ב רנה
 .ב"שבת קנא ע רנו
 .שם רנז
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 .א"תענית ט ע רנח
 .ב"גיטין ז ע רנט
 .י"ז ה"ם מתנות עניים פ"ורמב, א"ב וח ע,ב ז ע"ב רס

 .ב שם"ב רסא
 .א,ב ח ע"ב רסב
 .'א' מינץ סי" ת מהרי"שו רסג
 ..ב"ז הי"ע פ"ם מתנ"ורבמ,א "ק קיט ע"ב רסד
 .ש כלל יג סימן יא"ת הרא"שו רסה
 . תצהב"מרדכי ב רסו
 .ע ז יא"ם מתנ"ב ורמב"ב ח ע"ב רסז
 .ם איסורי מזבח ז יא"רמב רסח
 .א"א ה"א ירושלמי פאה פ"כתובות נ ע, ע ז ה"ם מתנ"רמב רסט

 .א"כתובות נ ע רע
 .ב"כתובנות סז ע רעא
 .ב"ה לז ע"ל ר"מהרי רעב
  .א"ב ט ע"ב רעג
 .ג עשיין קסב"סמ. ב"ב ט ע"ב, ד והלכה ה"י ה"מתנות עניים פ רעד
 .א"ב ט ע"ב רעה
 .יד-ז"י ה"ע פ"משנה תורה מתנ רעו
 .ב"ב י ע"ב רעז
 .ב"כתובות סז ע רעח
 .שם רעט

 .א"א תקפ"א ח"ת הרשב"שו רפ
 .א"ב י ע"ב רפא
 .ג קכג"מהרי רפב
 .שם קכח ענף ג ד רפג
 .ב"כתובות סז ע רפד
 .א,כתובות סז ע רפה
 .ש שם לה,א רא"ב ט ע"ב רפו
 .ז"ח מ"פאה פ רפז
 .ח"ד ה"תוספתא פאה פ רפח
 . ג שפ"א ח"ת הרשב"שו רפט
 .פר יראים קנוס רצ

 .מרדכי שם תסד, א"גיטין סא ע רצא
 .ב תקג"מדרכי ב, ספרי ראה סג רצב
 .ג רצב"א ח"ת הרשב"שו רצג
 .ב תפו"מרדכי ב רצד
 .שם תצג רצה
 .ה"א מ"אבות פ רצו
 .א"ב ט ע"ב רצז
 .א"כתובות סז ע רצח
 .יח-ח היז"ע פ"ם מתנ"רמב רצט

 .א"ב ט ע"ב ש
 .א"ב ח ע"א בב"ריטב שא
 .ב תקב"מרדכי ב שב
 .א"א קסז ע"ט ח"ירוחם ני' ר, א ב' ש כלל ו סי"את הר"שו שג
 .ז"ו ה"מ בשם תוספתא דנדה פ"ד שד
 .א ב' ש כלל ו סי"ת הרא"שו שה
 .א"ב ח ע"ב שו
 .א"ח הי"ע פ"ם מתנ"רמב שז
 י"שם ה שח
 .ק ז"מהרי שט
 .א"גיטין מה ע שי
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 .ש שם אות מד"רא שיא
 .א"גיטין מה ע שיב
 .ב"שם מו ע שיג
 .ב"שם לז ע שיד
 .א"הוריות יג ע שטו
 .מרדכי כתובות רפח שטז
 .א"הוריו ת יג ע שיז
 .ק נט"מרדכי ב שיח
 .מ שסז"מרדכי ב שיט
 .קמח קמט' י וייל סי"ת מהר"שו שכ

  .ז"ח מ"פאה פ שכא
 .תק' ב סי"מרדכי ב', שם משנה ט שכב
 .מרדכי שם תקא שכג
 .פאה שם שכד
 .א"כתובות סח ע שכה
 .ב"ף שם כט ע"רי שכו
 .ד"ה ה"פאה פ שכז
 .ג"ירוחם קלב ע' ר שכח
 . ב משנה השקלים פרק שכט
 .מ שם"ם פיה"רמב של

 .ד נה"א ח"ת הרשב"שו שלא
 .ש לב ו"ת הרא"שו שלב
 .ה"מרדכי כתובות קעו בשם הראבי שלג
 .ע ט יט"ם מתנ"רמב שלד
 .ב"כתובות סז ע שלה
 .שם שלו
 .ב"פסחים נג ע שלז
 .ב תצז"מרדכי ב שלח
 .ב"סנהדרין כו ע שלט
 .ב"ב י ע"ב שמ

 .א"פסחים קיב ע שמא
  .א"ב קי ע"ב שמב
 .ט"ה ה"פאה פ שמג
 .ב"ב ח ע"ב שמד
 .ב"ב ח ע"ב שמה
 .שם שמו
 .א"ב ח ע"ב שמז
 . ג שורש יז אותק"מהרי שמח
 .רמח' ק סי"סמ שמט

 .א"מגילה כז ע שנ
  י שם"רש שנא
 מרדכי מגילה תתכה שנב
 .ב תצה"מרדכי ב שנג
 .ב"ב ח ע"ב שנד
 .א"ב ט ע"ב שנה
 י ווייל קעג"מהר שנו
 .א"ה ו ע"ר שנז
 .ה וכתבו"ב ד"ה א ע"ן ר"ר שנח
 .ה תשב"מרדכי ר שנט
 .'א' א סי"ה פ"ש ר"רא שס

 .טור שסא
 .ב תרנז"מרדכי ב שסב
  .ז"ג ה"ירושלמי גיטין פ שסג
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 .ב תפט"מרדכי ב שסד
 .שם תפח שסה
 .שם תצג שסו
 .שם תקב שסז
 .שם שסח
 .'וד' ענף ג' ק שורש ו"מהרי שסט

 .ז תשצט"מרדכי ע שע
 .ן רסט"ת רמב"שו שעא
 .יג' י שם סי"אשר שעב
 .א"נדרים ז ע שעג
 .ג"ח ה"ע פ"ם מתנ"רמב שעד
 .ט"ב תרנ"מרדכי ב שעה
 .א"ה ו ע"ר שעו
 .ש כלל יב אות ב"ת הרא"שו שעז
  .ב"מ ג ע"ף ב"רי שעח
 .ה"ב תקס"מרדכי ב שעט

 .ה יד"ד" ק לו ע"ב' תוס שפ
 .ש כלל יג אות א"ת רא"שו שפא
 .ב"ף שם יח ע"ב ורי"ק לו ע"ב שפב
 .ד' ש כלל יג ס,ת הרא"שו שפג
 .א"א קסו ע"ט ח"ירוחם ני' ר שפד
 .קעג' ב סי,ד ח"תרה שפה
 .שיא' שם סי שפו
 . תצט-ב תצח"י במרדכ שפז
 .לח' ח סי"ב פ"י ב"הגהות אשר שפח
 .ב תצא"מרדכי ב שפט
 .א' ש כלל יג סי"ת הרא"שו שצ

 .א"ערכין ו ע שצא
 .ב"ערכין ו ע שצב

 .ש כלל יג אות יד"ת הרא"שו א
 .ק קכח ענף ד"ת מהרי"שו ב
 .רמ' י אמסטרדם סי"ם מרונטברג כת"ת מהר"שו ג
 .ב"ערכין ו ע ד
  .ע ח ח"ם מתנ"רמב ה
 .ב תרנט"ת מרדכי בהגהו ו
 .ו"א תרנ"א ח"ת הרשב"שו ז
 .ב תרס"מרדכי ב ח
 .ט"ותרנ, ח"ב תרנ"מרדכי ב ט
  שם י

 .אור זרוע צדקה יט יא


