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ועיין :  הגה

 :ג דין סריקה וחפיפה"לעיל סוף סימן ש


 


      

אסור  לשבור  עוגה  שכתוב :  הגה

עליה  כמין  אותיות  אף  על  פי  שאינו  מכוין  רק 

 :)מרדכי פרק כלל גדול(לאכילה דהוי מוחק 


 אבל  מותר  לרשום  באויר

 :)ג"תרומת הדשן סימן ס(כמין אותיות 

     
 


 





 


 



 





 


 


 
 


 







 
–

 







 


      



 


)ל  סוף  סימן ועיין  לעי

 ):ו"ש
–


 


) ועיין  לעיל  סימן

)  ז"א  וסוף  סימן  ש"רס
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 )מאיסור  דאורייתא  (




ויש  אומרים  דכל  זה  בקטן  דלא  הגיע  לחינוך :  הגה

תוספות  פרק  כל (  להפרישו  אבל  הגיע  לחינוך  צריכים

  ויש  אומרים  דלא  שייך  חינוך  לבית  דין  אלא )כתבי

  וקטן  שהכה  לאביו  או  עבר )בית  יוסף(לאב  בלבד  

שאר  עבירות  בקטנותו  אף  על  פי  שאין  צריך 

תשובה  כשהגדיל  מכל  מקום  טוב  לו  שיקבל  על 

עצמו  איזה  דבר  לתשובה  ולכפרה  אף  על  פי  שעבר 

 :)ב"י סימן ס"י מהראפסק(קודם שנעשה בר עונשין 

–
 


      







 






     


 

888 


