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"לין  ואם אנ כיבודמציית
 י.' יתרו( פרשת - ל"ג עשה)מצוות

 ובא וגומר. אכף" ראת יכיף ית "סוד ינ(: נ, )ססות שלטר רואם, קטב?סלד

-יון( טקגיס ומסטה, מלפיט ומשקה, שיכיל כבוד? זהו אי נ(: 65, )קיחקיןהפרוש
*ומיזיא.  טובה, עמו שללה למי חסד ויגלל שיכיר לאדם לו שראוי זו: מצוהמשרישי

 התכלית ומארסה רעה מרה שזו טובה, וכפוי רמתנכר נבל יהיהולא
%, ן?ל לעילם, חיית. סטת הם והאם האב קי לבו אל ןש"תן 1",שים. חלהיםלקר
 הביאוהו הם כי שיוכל, תועלת וכל כבוד כל להם לעשית לו ראוי פאמתכן

 יעלה פנפשו, המדה לאת וכשיקטע לקקנותו. :גיעית ישה פו קער וםלעולמי
"4ענל

n~bbאדם עד אבותיו כל וספת ספתו ?הוא הוא, פרוף האל טובת לספיר *  מתכנתו על רס"מידו וסיר' זל ןרכי ןסטק לעולסן לקריר רשהוציאיסראשרל'
 והיה האל שחננו הפפש שאלרלי ומשכלת, יודעת נפש פי ונתן אנסויו,ושלמרת
* פעבודתו להזהר לו ראוי וכמה ליה פמחשבחו וןעיף הבין. אין כפרדכסוס  הוא.ערוף

קטני  משל או אב משל אם לקשותו, חלב מי מוכסי דה כברד פגון : שמצוהדיגי
* - לאו ראם 6(: 5נ, )קיייסין לאב נכסים לו יש אם אב, משל והלכהעצמו.  קידם זה אי ןאם אב יספוד וו. 6, קיייסין )יוק5מי אביו ויאכיל הפתחים על הפןןחזר

 )סס מחול יהיה אם כבודו ?ל מחל ואם )סם(. ואם אב ספוד היכן רעך 6( 65)קוחין

* ןצוהו ואם )סס(. ימנעהו לשון זה פאי תורה, דברי על עובר יראנו ראם 6(.5נ,  פח:יו לכפדו חיב רכי 6(. ), )ינת)ת פזה יאמינהו שיא תורה, דברי על ל?לרשביר
 פקדושין, מלארין פרטיה ו-תר נ(. 65, ,קיייסין פמותו הכפוך הרא וכיצדוכמותו,
* מהתלמוד. קמקומית מהןוקןת  כלומר, להן. שאפשר ומן סל ובנקבות, כוברים ןטן, ובכל מקום בכלוניהגרנ

 נ(. 5, )קיייסין פעליהן איתן ימנעו שלא עתככל

4 לאביו כמתנקר שישה מאר. ערול וענשו עשה. בטל - עליקןע.%ר
 דין. בית כופין עשה שבבטול יי,מייק * למעלה שכתכנו כמו אות.. לזכין - דין בבית 3ח יש ואםילץ,לים.
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 ואם אב לכבד עשהמצוותא.
 המצווה הגדרת11

 ומשקה מאכיל כיבוד, איזהו הפירוש ובא והאם האב"לכבד
 החינוד( )ספר ומוציא". מכניס ומכסהמלביש

 מעשי ובאופן רי"ב[ עשה ]מצוות ואם אב יראת ממצוות שונה ואם אב כיבודהיבר:
 סובלים[, או ]כשעירומים לכסות להלביש, להשקות, להאכיל, : היאהמצווה
 אותם[. ומשמש וכדו' מהשירותים ]מהבית, ולהוציאםלהכניסם

 המצווה מקור2.
 ן החינוד()ספר יתרו[ נפרשת אמך". ואת אביך את "כבד י"שנאמר

 וכו'. ומשקה מאכיל : הוא במסורת, חז"ל קיבלו וכבדיי המילה שלהפירוש

 המצווה( של  והיסודות נהטעם  המצווהשורשיב.

 להוריו. טובה להכיר ראשון:טעם

 יהיה ולא טובה, צמו שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו"שרארי
 לפני בתכלית ומאוסה רעה מידה שזו טובה, וכפוי ומתנכרנבל

 החינוד( )ספר ואנשים".אלוקים

 באמת כן ועל בעולם, היותו סיבת הם והאב האם כי ליבו אל"ושימן
 הביאוהו הם כי שיוכל, תועלת וכל כבוד. כל להם לעשות לוראוי

 החינוד( נספרלעולם".

 כילד בו וטיפלו עמלו ההורים : שלישיטעם

 החינוד()ספר בקטנותו". יגיעות כמה בר יגער"2ם

 איתו עושה שה' בטוב מכיר להוריו טובה המכיר הילד : רביעיטעם

 ברוך הא-ל טובת להכיר ממנה יעלה בנפשר המידה זאת"רכטן,קבע
 לאוויר ושהוציאו הראשון, אדם עד אבותיו כל וסיבת סיבתו שהואהוא

 איבריו* ושלמות מתכונתו על והעמידו ימיו כל צורכו וסיפקהעולם
 "כסוס יהיה הא-ל שחטנו הנפש שאלולי ומשכלת, יודעת נפש בוונתן
 לו ראוי וכמה כמה במחשבתו ויעריך ל"ת[ ]תהלים הבין" איןכפרד
 הוא". ברוך בעבודתולהזהר

-eD) 

 החינוד(

 ז'. הלכה א', פרק קידושין, מיכתלמי,11ן
  א'-י"ב. הלכות ו', פרע  ממרים, הלבות  שופטים, טפך  תורה, משנההרמב"ם,
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 המשפטית: אתהשלם
 אותו מביא זה עמו, עושים שההורים הטוב הכרת מידת את לעצמוהמסגל

 שה' בטוב שיכיר לכךא(
 ואת אותו ברא שה'ב(
 לו נתן שה'ג(
 מזון לו נותן שה'ד(
 שלם אותו עשה שה'ה(
 היה אותה לו נותן היה לא ושאם ושכל, נשמה לו נתן שה'ו(

 לקיים צריך הוא שבוודאי בשכלו, מבין הוא זה, בכל ומכיר יודע שהאדם אחרימיקנה:
 ה'. מצוות כלאת

 המצווהדיניג.

 או עירומים נכשההורים לכסות להלביש, להשקות, להאכיל, הניצוד: מצוות1(
 ומשמש וכדו' מהשירותים ומהבית, ולהוציא להכניססובלים[,
 מרובות. כספיות הוצאות מצריכהאותם[,

 פ119? נס$ אנו כספיות  9פונאוג ~ake מ1ן9 א'שאלהי

איןיש והנכסים הבסףמצב
 חייבים הילדים להםאין משל ההוצאות להםיש ההוריםשל

 ההוצאות. אתלשלםההורים.
 ענייםהילדים להםאין כי חייבים, לא להםיש הילדיםשל

 ולשלם צדקה לאסוףחייבים להוריהם. גםיש
 הוריהם. עבורההוצאות

 עניים,ובצדקה כשהוריהם מתורמים צדקה לאסוף צריך הילד הפתחים" עלהיחזר
 לכיבודם. ההוצאות אתישלם

 אמו. את ואח"כ אביו את כל קודם לכבד צריך הבן ואם, אב כיבודבמצוות2(
 אביו[. לפני מאמו לירוא צריך הבן ואם, אב יראתנבמצוות

 לו אין אם ואפילו האחרונה, הפרוטה עד אמו? ואת אביו את לכבד צריך כמהעד3(
 להם. לדאוג ללכתחייב

 בהם. לטפל חייבים הילדים ואין מחול, כבודם כבודם, על שמחלו ואםאב4(

 מכך, אותם למנוע חייב הוא מהתורה, מצוות על עוברים שהוריו רואה הילדאם5(
 בכבודם. לפגוע בלי וברמז, מכובדת בצורהאולם

רווק חייבים אינם הילדים מהתורה, מצוות על לעבור לילדיהם אומרים ההוריםאם6(
 - - כלל. להנץלשכוויו

 נפטרו כבר כשהוריהם אפילו הוריהם, בכבוד חייביםהילדיםל(
 וכדומה[. בקבורתם שמטפלים ידינעל

יי,
 ע"א ו' דף יבמות,מסכתע.ן
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 המצווה וזמןמעותד.
 ומן. ובכל מקום בכל בה חייבים ואם אב ניבודמצוות1(

 הוצאות שתוציא רוצה לא שבעלה נשואה, בת אולם והבנות. הבנים בהחייבים2(
 וכו'. להשקותם מהמצ.וה'להאכילס, פטורה היא הוריה, כיבוד עלכספיות

 "ועונשו מהתורה, עשה מצוות ביטל ואם, אב כיבוד מצוות קיים שלא מיהעונש:3(
 בה'. מכיר שאינו כאילו, שבשמיים", לאביו כמתנכר שנעשה מאודגדול
 שמשתמשים ע"י ואם, אב כיבוד מצוות את לקיים אותו להכריח יכולים הדיןבית

 ה על כופים דין שבית העיקרון, לפי בהוכיו"העניים. לטפל כדי וברכושו,בכספו
נ4  ביטל. שהוא עשה מצוותלקיים

 לחזרהשאלות

 רי"ב[? ]סי' ואם אב יראת מצוות לבין ל"ג[ ]סי' ואם אב כיבוד מצוות בין ההבדלמה1(

 ואם? אב כיבוד למצוות וטעמים שורשים הרבה כך כל החינוך ספר כתבמדוע2(
 זו[. מצווה על לעובר העונש על שכתב במה]העזר

 כסף? לילדים אין אם אפילו העניים, בהוריהם לטפל מצב בכל הילדים חייביםמדוע3(

 "כסוס יהיה הא-ל, שחננו הנפש שאלולי ומשכלת, יודעת נפש בו יונתן : המשפט אתהסברא
 הבין". איןכפרד

 דוגמאות. ותן ואם, אב כיבוד במצוות שכלולים המעשיים הדברים כל אתהסבר5(

31ן
ע41[
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% ואם אב יראת018ן4 oanhע עם נוהג שאךם היהוה ואביו אמו עם סאךם שיסנסג 9לרטר* טסטברת.לירא

% 1,. ,מ,": ,ריי יישסע וקרשת קדב,ח לבוד ולקטת שסךמ' מלקטהי?ירשי*
.hd. שאפלו ואם? אב מוראת היין עד ג(: 65, )קייסין ז"ל שאמרו מה סטייה:לדיגי4

,לקך 6( יי, )מו"ק סכמים צוו סן 9י על ואף אותן. וכלים לא פפניו ירקוהכוהון-מ

* שך' זל יקנך'ז שי', 'ןליר קשום טך9ר שלש לסי מלדול, זנו אדם נוהלסל* כ,1 - והאם האב וסת ניך9ה שאסלף סס(' )קיי~סץ זי ס1ה סחיר ?"לי"9רף~044

יאש" ןכול - פיותר נשקטו אם אבל ; דעסם לפי פסוד דרף עמסם לנבג ספלשישסיי "י

% פכבוד סיב יהממזר לו. ?ש אם כראוי, לסקסיים ?לים אחרים ויציהלססיסם,,קך oa*%1 ו' ממרים )ימ3"ס רקללסם טוסם על למשיט מן שלטיי סי ?ל 8ף ומידטמיסיבית 01110 תורה, סברי על לעיר האבות שוו שאם 6(, 5נ, )נ"מ נה פערן דיל רהירונף61(שינ

* יקקומית - 9ך9יס ךןסר לסם. שימעיד שטיו - דר99ן מצלת ?לואפלו4  יי היתויי.*
 ,ר-

%
* מלב ny~a וו "ם ילא זה. עשה כטל - ק,ךיסם והקל ?ליסןעי9ר '' .*.................4 י,. ע. 1(ס ?חול לבודי - קבידי ?ל שמחל שקיבומיעילת.;*
 ואם אב יראת של עשהמצוותא.

 המצווה הגדרת1.
 הנהגה ואביו אמו עם האדם שיתנהג כלומר, מהאבות,"לירא
 החינוך((1DD ממנו". שירא מי עם נוהגשאדם

  למצווה המקור2.

 ן החינוך( )ספר קדושים( ]פרשת תיראו". ואביו אמו "איש "שנאמר:ן
 למעשה ואם מאב היצאה מצוות3.

 ן מררא אליתן 2 מלפראווורידו
 דבריו". את יסתור ולא במקומו ידבר ולא במקומו, ישבלא

 החינוך()ספר
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 אסור והבת הבן ואם מאב היראה מצוות את לקיים כדי מעשי, באופןהסבר:
 :להם

 אמא. או אבא של הקבוע במקום לשבת1(
 לכך. רשות קבלו אם אלא מדברים, כשההורים לדבר2(
 מדבריהם. הפוכים דברים להגיד ואסור3(

 כדי ועקיפה, מנומסת בצורה זאת לומר צריך ומז טועים4 הם אם]אלא
 - - ח"ו[. יפגעו לאשהם

 חז"ל[. מתקופת מהפסוקים דרשותיהם עם הלכות ספר]סיפרא

  המצווה(  ויסודות נטעם המצווהמשובשיב.
  ואס[.  אב  ביעוד ל"ג  עשה מצוות יתרו מפרשתןלווח

 יהיה ולא טובה, עמו שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו"שראוי
 לפני בתכלית ומאוסה רצה מידה שזו טובה וכפוי ומתנכרנבל.

 בצולם, היותו סיבת הם והאב האם כי לבו, אל ושיתן ואנשים,אלוקים
 הם כי שיוכל, תועלת וכל כבוד כל להם לעשות לו ראוי באמת כןועל

 זאת וכשיקבע בקטנותו. יגיצות כמה בו יגעו גם לעולם,הביאוהו
 סיבתו שהוא הוא. ברוך הא-ל טובת להכיר ממנה יעלה בנפשוהמידה
 החינוד( תפר הראשון". אדם עד אבותיו כלוסיבת

 : ואם אב יראת למצוות טעמים  מספר נתן החינוךספר :הסבר

.. ש בטובה יכירו והבת שהבן הגיוני1(
.. משום טובה, כפוי להיות לאדם אסור2(
 שהם משום והאם, מהאב לירוא צריך3(
.. ו אותו, גידלו שהם משום ואמו, מאביו לירוא צריך לכך בנוסף4(
.. גם הם אזי הטוב, הכרת מידת  מפנימים והבת הבן כאשר5(

  המצווה,מדיניג.

 1~עדתיכךיראתאבואם.חז"לאמרויג(
 ולה לו אסור בפנים, לה או לו וירקו הבת, או הבן את היכו אמו או אביו אםאפילו
 אותם.לבייש

 לגיל והבת 13 לגיל הגיע ]כשהבן הגדולים, ביתם או בנם את להכות להוריםאסור2(
 : תעשה לא מצוות על יעברו שההורים משום12[,

 רל"ב[. מצווה קדושים נפרשת מכשול" תתן לא עיוור"לפני
 ואז בחזרה, הוריהם את מכים הגדולים הבת או שהבן לכך גורמים שההוריםכלומר,
  בגללם.  יומת", מות ואמו אביו "ומכה : חמורה תעשה לא מצוות על עובריםהילדים
 מהציבור. אותם לנדות יכולים הרב או דין הבית הגדולים, ילדיהם אוו שמכיםהורים

 עימם להתנהג ילדיהם חייבים עליהם[, דעתם נ=נטרפה נשתגעו ואמו אביו אםאפילו3(
 וביראה.בכבוד

cs~
 א'-י"מ.  מלבות ו', פרק ממכיס, הלכותשופטים,

  ע"א. י"ו דף קטן, מועד  ע"1. ל"א דף  קידושין,-
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 הילדים איתם, לחיות אפשר שאי בשכלם, חולים שוטים, נהיו אמו או אביואם4(
 אבל בהם, שיטפלו חולים בבית זם או".'"ל~ש,ש.' בהמן שיטפל מי להם להביארשאים
 להם. ומתאימה מכובדתבצורה

 אם מהתורה מעונש פטור שהוא למרות מהם, ולירא הוריו בכבוד חייבממזר5(
11 

נ2[
 אותם. קילל אוהיכה

 אבל מהתורה, מאוד חמורה עבירה ועברו רשעים, היו שהם משום]כנראה,
 זאת.[ לעשות לואסור

 : החינוך ספר כתב ר"ס, ואם אב לקלל שלא במצוות אולםהערה:
 משום הכאתם[, על נוגס ואמו, אביו קיללת על חייב שממזר לו,שנראה
 וחייב הוריו הם ולכן שימותו, לאחר תורה מדין אותם לרשת ראוישהממזר

 אלו. במצוותבהם

 מצוות על ואפילו מהתורה, מצוות על לעבור ילדיהם את מצווים ההוריםאם6(
 להם. לשמוע לילדים אסורמדרבנן,

 המצווה וזמןנעויםד*

 זמן. ובכל מקום בכל בה חייבים ואם אב יראת מצוות1(

 הבנות. וגם הבנים גם בהחייבים2(

 עשה, מצוות ביטל אימו, או אביו ביראת ומזלזל עליההעובר3(
 מענישו[. ה' אלא דין, בבית כך על נענש אינו]אולם

 לשבת יכולים שילדיהם ומוותרים מהם, היראה ועל כבודם על מחלו אמו או אביו אם4(
 על עוברים ולא ולבת, לבן מחול זה הרי דבריהם, ולסתור בפניהם לדברבמקומם,

 איסור.שום
 בכבודם, פגיעה או העלבה או חוצפה של באופן זאת לעשות שאסור וודאי]אולם

 ארץ.[ בדרך זאת לעשות אלאוכדומה,
 לחזרהשאלות

 ואם. אב במורא הילדים שחייבים הדברים 3 את בפירוטהסבר1(

 החינוך? ספר לפי מהוריהם יראים שהם מכך מפיקים שהילדים חשוב הכי הדברמהו2(

 גדולים? כשילדיהם לבין הקטנים ילדיהם את שמכים הורים בין הבדל ישמדוע3(

 לחיות להמשיך יכולים ולא אחרת מחלה או נפש חולי שנעשו להוריהם הילדים יעשומה4(
 בבית.איתם

 ומדוע? הדין? מה כשר, לא תאכלו או שבת תחללו לילדים אומריםההורים5(

 ואמון אביו ביראת שמזלול למי מהתורה עונש ניתן לאמדוע6(

]2[
 הדגיש י"א, הלכה ו', פרק ממרים, הלכות שופטים, ספר תורה, משנההרמב"ם,
 תשועה. שיעשו עד הוריו קיללת או מהנאת פטורשהממזר



 "דושי%( פרשת - ר"ש תעשה לא)מציית1נש_ ואם אב לקללשלא%

 ןטת טייו 5ת יקלל אשר אש "איש ס(2 נ, (b~r ששמי וסם, סב לשיישי4%4ש
 המקרא מן טיסה ןטם אב פקללת האזהרה שעקר רסטמת, דגומר.אמו"%

 )סתת סקיטים פסדר שפתוכ טה רסן י29לל. aiJbn רק 2זייר לא י9אד ייסיהי%1נ
F%וןהו פלקש. אלא דהר לא כן גם שם יומת", מות ראתו אביו "ותקלל ק(:יג 

 שמענו, ענש - רגומר רסמי" טייר "רמקיל "(: ס' )מקסט'ס פייילטאשיקרף*

Akטביף הוא דקן אם תקלל". לא "אלהים : נו( ננ, )סנ)ומ ליסר סלמיד ? מדןטדסרה - 
 "רסשיא פכלל הוא הרי - הוא נשיא סם תקלל", לא "טלאים פכלל הואהךי4ת4

 יט, (,blpt סךש" תקלל "לא בכלל הוא הרי - הוא פור דאם )סם(, תאר" לא9צמף*

 וכף" משלשטז סב סיט יז טלה סךיז(.%4
 9צמף שסם שפהן השיה סיד צד:

 גם טייר ומן קללתו- ?ל קןהר טחה שיציף טייר טף קללתן,ל*

 טשי סלשוז כמו דכו', שמענו ענש - ןקלל" אשר איש "איש פסקרא:כן*
 מפלל יודא שהוא ילא מלסדי לאי זי לטןסדה ש"יז יסיגי לשוה-ייסילטא2"2
 ז"ל סימפ"ם קתכו כן וכמו כענש. שמדפר לה סקדא צל 9מ9"יר לאייז'שלביהסןעס

 וע;ש. מדפר יהוא 'וקת', מות ןימ, קסיו ס'קקלל ש"( ,.מ1)ק"."*

4,
 פין הוא והאם סטב קללת שחיוב נ(, סס, )סנסדוין שאמרו סה כגון . המצוהמדף2כי
 כי פה סחיףב שיזיז פס?טהי ?7 שאין מה ; מוגים אחר אפלו אופח"יסם6"5

 שאין 6(, tOS )סנ1עות שאמרו יסה סוטסם. ?ל יטור סיעה לטסר ה9ל מןיסם' :סם*
 - פכפוי המקללן "9ל ; המיחדים השמות מן פשם ש"קללם ?ד -סז סיחהס"יב011
 )ומנ"ס שטמרו יסה ?שר- טרם קללת צל שיהקה 9דדד רלוקה מ9קילהיטטרר5ת4

 הקהל. משטר טסד פמקלל דינו - אמו אבי או לביר "בי שהמקיל ג(, ס,שרש*

 על שלא ; פלל ,לכזותו שיסור קן, גם ראמרו סט"ו(. )סס אלה פה שאיןשברעה* שסיעי טלא סטלה, שבוצת סשןיעו סכן אין - שבבה שיקסיםא"ב .2"1

 יאמר פארור, הוא הרי - רסיסיהו ססןיין. צל טף טיא תייה' חקיייהשייה46
 סקיה טריר ט'(- כ")ינרס2אנ

ץ ' טמר:" : ך י " ס :ס יז :ס  - :  

 מס9סדייז. שייטי 99דק - 9ד9יס חסר סס(. )רמנ"ס סדאוי9סיישך

 רש9דרוגיניס. פקמטום וכן ונקבות פוכרים זמ7, ובכל מקום פ9לןניססת% ן8,דרווינוס. שטיטום וקן ון?ב.ת בןקדים ?TO~ ~99ל יקום 99לזנ,ס%ת%
 "מז שי9רקה סי צל טף יעיי, צל חלב דאינו עמו צל חלב ושתוקי_%3
 קללת על ס2ב שט79י סדימה* ולפי מ"ג(. סי"פ יגמום )יייס6מי הוא מלוני פןרטמרהוו
1=

* בי גם לו יצו כנור פי ודיי חורה מדיי אותם יר-2 י ר י2 ר ל י. '." י.-.י-.'ו: יע י4-----י- '"--4--' :דיג.י'ד'וק--'"1הש:  

-~rr 

 קללסן על סיב אינו שכרית גמז סש9סה מז ספן טסי וסי; ילסי טלייתלי9יז4נ
ק% פגון פקדונה, שולד סי צל אף פקדשה, שלא שהורתו גר רכן 6(. גג,)ינמות4ל'

 ט(. ס, עערס )ומנ"ס אביו קללת על ח"ב קינו - מעבדת פשסןסה אמישסס8*יה%
1

ו.*****.*.*4*%שוש4,4*



א
 ששקשי

מקשחו14

השעמס%4
84%

Ad,משעים
"%hd,מששהם
F%

 שהיא 9י ?ל "ף אמי, קילת ?ל ת!ב 8'11 פך יסיו קילח ?ל מלב ימינווישם*
 על חלב שהוא טת - ואמך" אביו "ומקלל ז"ל: שירשר וכמו פשןלדתויןהודית
 ?ל ששב ניתוקי זו דרשה ?ל אקשות וטין ס"י(. )מס ךכו' עמו על סיבטייר
 כדי מךרפנן, סמוי טייר לקלל אור רסנר ך9?ר. :דף? סטב שטין לפי לברה,אמו

 ?סי טייר ןחךי דחוסי לי איל ס?סד "סל לשלה* חמודה סקדשה 9א : יאירףשי"

 ךססרטה, צדים שם שחש והוא, ן נסקל - השמות מן ישם וקללם לה צלועויר.י'י "' 'י' י9 ל; "'י"444(

 ליקה. - הכפרין מן פאחד קללן ראם המצלת. ככל שידוע כמו**

**%%%%&&%*%*%&%&%%
 ואמו אביו את לקלל שלא תעשה לאמצוותא.

 המצווה הגדרת1.

 ]לה'[ המיוחדים השמות מן ]ה'[ בשם ואם אב לקלל"שלא
 לבזותו שאסור כן גם ואמרו ה'[ של הכינויים מן ]באחדבכינוי
 החינוד( )ספרכלל".

 למצווה המקור2.
 יומת. מות אמו ואת אביו את יקלל אשר איש "איש"שנאמרנ

 החינוך()ספר קדושים[]פרשת

 חייב והתראה, בעדים ה', משמות אחד באמירת אמו ואת אביו את המקללהיבר:
 בדיני נראה מלקות חייב ה' שם של בכינוי והמקללים בסקילה,מיתה

המצווה[.

 שואל החינוך ספרשאלה:

 כי המקרא, מן אינה ואם אב בקיללת האזהרה שעיקר"והאמת
 החי),ד(חפי במקלל". העונש רק יזכיר לאבכאן

 בתורה. במפורש הכתובה תעשה, לא מצוות =אזהרה

 לשאלההסבר
 p~k פתk~k :91 תצ6פ, ן% א559ת כת91פ ג% פלפ9סס5ע
 p~lk ח15ת, צ5נ6 ג5 א"צ %א1 %5ת  9%י8ak 5וק;;
 תעגן *k~d 4ג ne~a גא ח519ת 8'6 י91צי9 אנ1אפיכן
%ת

~)Pk 

 %או"? %5ת
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 מבניין לומדים ואם אב לקלל לא של ]=אזהרה[ שהלאו עונה, החינוך ספרתשובה:
 פסוקים. 3 ב- השווה והצדאב

 עיקרון כלומר, בהן, נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחד הוא אב", "בניין]הערה:
 והלכות, מצוות בפסוק מילה או מפסוק ללמוד איך פה, שבעל בתורהדרשני
 רבנו[. ממשה לחו"ל שנמסרוכפי

 או אחד בפסוק השווה דבר או תכונה שמוצאים היא, אב" מ"בניין הלימודצורת
 שיש דין שאותו קובעים השווה הצד עפ"י ואוי יותר, או אחת במצווה אויותר,

 שווה, צד אותו בהם שיש המצוות, או הפסוקים לכל שייך כן גם הוא זובמצווה

 [ .אםנ אב לקלל לא של בלאט אב בניין של הלימודצורת

 ג, פסוק3( בי פסוק2( א'פסוק1(
 חרש. תקלללא בעמךונשיא תקלל. לאאלוקים ואמו אביוומקלל
]חרש=אפילו תאורלא יומת.מות

 שמע לאשהאדם]=תקלל[
 הקללה[.את

 שאסור למדנו אלומפסוקים כללית אזהרה למדנו זהמפסוק למדנו זהמפסוק

 המצוות[. את בו לקיים חייבים שלך, לעם ששייך אדם כל =1"עמךי, ל-"ג2.-212"ל

 שלא ]=אזהרה[ לאו עליהם גם יש ולכן "עמך" בכלל הינם ואם אב גם אב": ב"בנייןמסקנה
 עונש יש אולם הורים, לקלל לא של מיוחד לאו שאין מכאן, אותם.לקלל
 ואם. אב המקלל על וחמורמיוחד

  המצווהן ויסודות נטעם המצווהשורשיב.

 מ"ח[. סי' ואם, אב להכות שלא תעשה לא ממצוות]לקוח

 הל ברצון לצךלם שחבלאם במל יד שחרלמך וחמוסרלמ חנבללםוווסתיי
 י ע החינוך[ טפר טובות". כמה להםועשה

]11

שי"א.
)21

 זו למצווה בשורש ס"ט[. סי', הדיין לקלל טלא תעשהלא
 גורמות הקללות הדיינים, את לקלל לא של איסור לגבי שכמו החינוך, ספרהסביר
 על יקומו  שהילדים כך לידי  להביא  עשויות וגס להוריהם, הילדים ביןלשנאה
 גדול הרס יצא ומכך  שלהם,  בעללות שאמרו מה את בהוריהם  ויבצעוהוריהם,
 ההורים. בקיללת לקרות עלול גם בך כולה, ולחברה המשפחהלחיי
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 המצווהמדיני

 שנפטרו. לאחר ואפילו בחיים כשהם הורים לקללאסור1(
 אין שנפטרו אחר אבל בחייהם, רק עליו חייבים ואב אם להכות לא של הלאו]אולם
 כן[. לעשות אסור אבל אותם, היכה אם ופטור תכה, לא של לאובהם

 באחד או ה', בשם אותם שקילל בתנאי רק סקילה, מיתה, חייב ואמו אביוהמקלל2(
 וכדומה. אלוקים א-ל, : כגון ה', שלהשמות

 דין ]אותו מלקות חייב וכדומה, רחום, הגדול, כגון, ה', של בכינוי אותם קיללאם
 סקילה. מיתת חייב לא אבל אדם[, סתם המקללכמו

 מלקות. עליו וחייב סתם, אדם כמקלל דינו סבתו, או סבו אתהמקלל3(

 את להשביע יכול הבן כלשהו, במשפט לבנו הדין בבית שבועה להשבע שחייבאבא4(
 1=קללה[. אלה בלי רגילה שבועה רקאביו

 ועובר "ארור", בכלל הינו ואמו אביו את והמבזה הוריהם, את לבזות לילדיםאסור5(
 תבוא[ כי ]פרשת ואמו". אביו ]=מבזה[ מקלה "ארורעל

 אחר. עונש או מרדות מכות אותו מלקה הדין בית אמו או אביו את המבזהועונשו

 המצווה, וננע4וכ4זנכן

 זמן. ובכל מקום בכל בה חייבים ואם אב לקלל לא מצוות1(

 בנות. וגם בנים בהחייבים2(

 נקבה[, או זכר שלו, המין סוג מהו ברור ]=לא טומטום שהוא ילד גם בהחייבים3(
 נקבה[. סימני וגם זכר סימני גם בו שיש נ=ילד אנדרוגינוסוגם

 טוענת שאימו אפילו אביו, הוא מי ידוע לא אך אמו, היא מי שידוע שתוקי,ילד4(
 על חייב לא אבל אמו, קללת על רק חייב השתוקי בנה. של האבא הוא מסויםשאדם
 אביו. מי ידוע שלא מכיון אב,קיללת

 בירושה. אותם לרשת ראוי שהוא משום ואמו, אביו קיללת על שחייב כנראה,ממזר,5(
 הדינים. כל לשאר וגם כשנפטרו, ואמו אביו על להתאבל שצריך כבן נחשב הואוגם

 פטור שממזר החינוך ספר כתב ואם, אב יראת מצוות רי"ב, שבמצוות למרותהערה:
 חייב. והממזר כאן, שכתוב כמו הוא הדין זאת בכל ואם, אבמקללת
 הרמב"ם[ לפי שהסברנו מה שם]ראה

 אב קללת על חייב אינו יהודי, ואביו אחרת גויה מכל או נגויה[ משיפחה שנולדגוי6(
 יהודי. ולא גוי שהוא משוםואם,

 ואז בהריון, כשהיתה נתגיירה אמו ואח"כ הגוייה, אמו בבטן עובר כשהיה שנתגיירגוי
 משום ואם, אב קללת על חייב לא הוא אבל בכל, וחייב יהודי עכשיו שהוא זה, בן להנולד
 על חייב אינו גם אזי אביו, על חייב לא שהוא ובגלל עליו, חייב לא והילד גוי, הואשאביו
אמו



64

 רק דהיינו, ואמו", אביו "ומקלל : הפסוק על בדרשה במסורת קבלו חו"ל שכךמשום
 שוקללת פטור הוא אם אבל אמו, קללת על גם חייב הוא אביו קללת על חייבכשהילד
 - - 8[. סעיף ראה לקללם, מדרבנן לו אסור יאבל אמו. על גם פטור הוא אזיאביו,

 היה מי יודעים לא שתוקי שבילד משום שתוקי מילד שונה גר בילד זה דיןהערה:
 גוי. שהיה להיות ויכול יהודי שהיה להיות יכולאביו,

 לו, נתיר שאם הגויים, אמו ואת אביו את לקלל מדרבנן לו אסור שנתגייר, גויהגר,8(
 את לקלל לו אסור היה גוי כשהיה 1דהיינו, חמורה, מקדושה בא שהגר עליו,יאמרו
 הגויים[, דיני לפיהוריו

 עליו אסרו חז"ל לכן לקללם, שיכול יותר עליו הקלו שנתגייר שלאחר קלה,לקדושה
 הגויים. הוריו אתלקלל

 כלומר, ייחוס, שום לו שאין משום הגויים, ואמו אביו בקללת חייב אינו גויעבד9(
 הוריו. הם מי יודעים לא כאילו הורים, לשום מתייחס לאשהוא

 להוריו שייכות שום לו אין ולכן יהודי, חצי כמו הוא יהודי, של גוי עבדהערה:
 מהמצוות. בחלק וחייבהגויים,

 עכשיו שהרי הגויים, ואמו אביו בקללת חייב אינו כן גם שנשתחרר, יהודי של גויעבד
 8[. סעיף ראה לקללנ(, מדרבנן לו אסור נאבל גמור. יהודיהוא

 ואמו, אביו למקלל : העונש10(
 מיתה חייב אותו, והזהירו התראה היתה וגם לכך עדים ויש ה', בשם קיללםאם

בסקילה.
 מדיני 2 סעיף נראה מלקות. חייב ה', של מהכנויים באחד אותם קיללואם

המצווה[.

 לחזרהשאלות
 לא של תעשה[ 1=לא האזהרה על חז"ל למדו בהן נדרשת שהתורה מידות מי"גבאיזה1(

 ואם? אבלקלל
 זו? למצווה הנוגעים מהפסוקים ואם אב לקלל לא לאו חז"ל למדוכיצד2(

 לקלל לא לבין הדיינים את לקלל ולא ואם אב להכות שלא בין המצווה בשורשי הקשרמה3(
 ואם?אב

 לא של מהלאו פטורים ולמה שנפטרוו אחרי גם הורים לקלל לא של בלאו חייביםמדוע4(
 שנפטרו? לאחר ואם אבתכה

 שונה? העונש מדוע סתם, אותם מקלל ובין ה', בשם ואם אב מקלל בין ההבדלמה5(

 והשאירה אותם, במקלל כמו ואמו, אביו המבזה על העונש את התורה כתבה לאמדוע6(
 הדין? בית בידי העונשאת

 הגויה? אמו עם שנתגייר גוי ילד לבין בינו בדין ההבדל ומה "שתוקי",מהו7(
 גויים? שנשארו הוריו את לקלל הגר על מדרבנן חז"ל אסרומדוע8(
 כאן.הסיכומים בדפי כתובות שלא נוספות דוגמאות תן ה'? של הכינויים לבין ה' שמות בין ההבדלמה9(
 רשעים? והינם מאוד חמור חטא עשו הם הרי ואם, אב קללת על חייב ממור מדוע10(
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 ן ש4 41 ש4 ש4 ש4 ש, ש4 ש4 שhd 4 ש4 41 ש4'
* חכמים  כיבודמצווי* "fqr

 קדושים( פר' - ונגז תעשה)מציית

* tal~e, עיבה "מפני 5נ(: יג )יקי6 שיאמר מפניהם, ולקום סף9סיםזליי o%'יגי "רסיןט שקים; -יסא י י9- 2'טל י'שי.ו VT~S דושו o%
 סחכם ס9תוב שהוציא תה סקסה. שקקה מי ןקן'*טלא אין נ(: 5נ, )קיו"ץל
,4 יגב סןקז שרטה טה 9ס9יתי ריה סס9ם שס9חיר מיס השצם: זקן, ללשוןן
* ומתוף אותה, שסשיג סי לכפר סדם ל9ר ךאוי טן ?ל פיראו,שיפיר.* 4 ביץי,יאיף"ןף=י-9,-.וי%  9קוושין שיסלא יהווה 9ז טיסי 8ךש סשרש ומזה ?ליה. ה"סךים וכעוררו?ף

-וו שראוי סט?והי יקלל היא - ס9ם שציני סלולרי - אשטאי זקן שאפלו)סס(,
* כף ומתוף ו9פלאותיו, השם פמעשי קלת דהכיר ראה שניו שפרב ממנילילדו,  ןהיוהיל~הף 9ז 9"יסי סלקה פקוישיז: ~au ייסגז ך9י דיטר רסונו לכבוד.ראוי

,nl~Gwujמכבוד. עצמו שנע פן, שאם ?סרות: טול דהיה שלא בתנאי * 4 הקכ,ר מץ קקס ?"ימ ?קי יימי דיו שייו נ"י, קיקיי ס" : ס"והט,יעש4  ן ; ' - ס- : . חי ססי "ס "יאססים'.%

- 
* הרב פכבוד פי כ7, גם שטירף נסה ןה. סיגי וה עמידים ש9י9י סיסיםטלטייי*4ן ' * עד 9זה ךהקליגו טסר, ח9ם ל9ל שסןב שלבוד ?ל לדול תוספת 2ש סטלסיד?ל** שטירף

"35( 
 - ךרפו אביו קם(: )נ"מ טמרו י9סאור שטום. 9מייא ך9ף מירא סי(: ד,

* פי ?ל 8ף ח9ם, אביו ליה סם "9ל ; ייש9יה ובס"א ובאסדה 99בוד קודםרפו אשה צל סחולק 9ל טמרו: 6( קיי )סגסימו סלק יטקטק קיים. טביי - ירפי שקיישריני
שה4 ושם ששם". על anbnstt ט(: כו, )כמולו שכאסר קיסי9ה, צל כחולק -רפך

* ישב שלא ס(: פוק מ"ת )ימנ"ס ךפו פמיראת ז"ל שטמרו וטה הרפה. פעניזהאךיכו!  תוף ואסלו לעולם. לקניו יורה ולא דסךיו, ןסאר רלא דבךיו, יכריע ולאממקומו,
"ןין' כיצד תורה, ףיךי ?ל עשר ראהו דצם להורות. אסור עמו מיל עשר*שגים

* לב שאין לךפו - מיפו חכיתי שלב ללומר, - מבהק ךפו שפין וססלוקןמנענו.  יקרם לה שאי אסרי ס9ם ומפני רפו סיגי לימד סיב וסטיססי ממפי.חכמתו
%ק ?דק 9קיישיז - טלה ענינים פרטי רפי ויתר הקייה. מן יטור עניו זהשאי

* אסרים. ולמקומותראשון  ומורטם, ?בודם שצד סף9סים שקן שפוטריו סע9ינים - למצוה מסיניוכן*%4
0%%0 ט9שי צל סיליים ?9טילין סיטי7 דס7 פסן, ואוצא ונידינה. וחקירות פנינין*כגון

מ" ותנו פי "5ם י(: ח, )שסע שתטר פטורים, הם לה מכל קלל, קצוב שאינו או*ואיש * איש 9ל על קצוב שהוא אי 2סד סטיי פגי 9ל ?ל קצוב שהוא Db טיןסטדץ'

 6(. ג )3"נ רשרימ" טלף מטשא מעט ן"סלו אקפצם, עתהלגוים*ש5

% ונקבות. סן?ך'ם TGT~ ,9ול קקום ?קלןנשות*
,*.............** טדת. סןק ןסוד ןה יי לטש 9דולי רששו ?שהי יטל - ?ליסרעייר
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 בפניהם. ולעמוד החכמים את לכבד עשה מצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 התינוי()ספר מפניהם" ולקום החכמים"לכבד

  רמים  כיבוד  מצוותמקור2.

 : אתקלוס ותרגם קדושים[, נפרשת תקום" שיבה "מפני 2"שנאמר
 קדושים[, נפרשת זקן" חני "והררת תקום", באורתתא רסבר קדם"מן
 החינוד( )ספר י נ חכמה". שקנה מי אלא זקן אין ז"למרשר

 תקום בתורה שחכם מי מלפני = תקום" באורייתא דסבר קדם "מן :תירגום

 קדושים( פר' )ויקרא, זען" פני"והדרת תקום" ns~w"מפני
 ןי
יז  החכמים. בפני ולעמוד לכבד מצווה2. הזקן בפני לקום מצווה1.
 התורה חכמת שקנה אדם =זקן זקן =שיבה

 חכמה" שקנה מי אלא זקן "אין = ובקידושין( חז"לעפ"י
  *5ק/"? k9pJ וסוויפ הל9  צ11ז 1ג plk 9fy1 אר81רשאלה:

 מבוגר( )איש הזקן שראה מה בחכמתו. ראה החכם שהבחור ''מפניתשובה:
 החינוד(. יפר הרבות(" )בשנותיו שניוברוב

 המצווה( של )הטעם המצווה: שורשיב.
 חכם כיבוד1.

 "מ"ק לן 9א6ק פת1יפ  סי עע "*9ע ak~9P א6ל3 אפז 1( :שאלות
rl~e

 9מ1י1?  9ל1 קע,קלו3 ערל" *d1E~ 3עע29(
 psn ;סני /קעאפ עע9ג9 16 פ"ע/ופ "עעלל33(ן"פ

139יפ?

 שיכיר כדי החכמה מפני הוא בעולם נברא האדם היות שעיקר"לפי
 כך מתוך אותה, שהשיג מי את לכבד אדם לבני ראוי כן עלבוראו,
 החינוד( )ספר עליה". האחריםיתעוררו

 החינוך. שבספר הזה הקטע לפי התשובות את בלשונו  כתובתשובותי
)1

)2

)3

 ע"ב. ל"ב דףקידושין,נ1[
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 זיו אדד כיבוד2.

 ולכבד. לקום צריך זקן אדם בפני כלומר, תקופ", שיבה"מפני

 k~e ל1ן p~k אמני אסי14 4צאוו pf~gl) 1,16 אנו אגמןשאלה:

 p~sn? 41אןאי

 "מפני הפסוק את דרש המשנה[ בתקופת ]תנא יהודה בן איסיהשובה:
 אפילו חכם, שאינו זקן אדם בפני לקום חייבים תקום",שיבה
 הפינוי( )ספר אשמאי"."וקן

 חכמה.( דברי לדבר יודע שלא שומם, זקן אשמאי)זקן

-הסיבה: -
 ונפלאותיו" ה' במצשי קצת והכיר ראה שניו שברוב"מפני

 החינוד()ספר

 י3א ת1ו0 4ח9 46א סלת 4ל1ונ 61  ראפ 48  ס61*ן15 4(שאלה:
 '? 9פ כפ0מ

 4( :תשובה

שאלה:
~pkn

 פת1ופ? צן צ19ו1ה 8צ91ו לון pPk 4כ99 מ1911ע
 צ?"19

 שעבר זקן לכבד חובה אין אולם יהודה, בן כאיסי שהלכה קבע יוחנך ר'בשובען
 אותו. יכבדו לא שאנשים בעבירותיו לעצמו גרם שהוא משוםעבירות,

 המצווהמדיניג.
 אחר. ורב חכם של בכבודו חייב רב או חכם1(

נב
 זה". מפני זה עומדים שבבבל חכמים "תלמידי אמרושחז"ל

 . אחר אדם כל מאשר גדול יותר בכבוד הרב את לכבד חייבהתלמיד2(

 אבות( )פרקי שמיא". כמורא רבך "מורא חז"ל:שאמרו

 ה'(. מפני היראה כמו )תהיה שמים כמורא לרב( שלך )היראה רבך)מורא

 רפיו? ש1 ש4ו 4י9 0אע ק91פ1 9190 4הה of)n  0ת4אי9 ושא,%(
 ובמשאבאבדהל ללתשיר;

 החינוך()ספרר22שבןה".

ע21[
 ע"א. ל"ג דף מציעא, בבא131
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 משאות בנשיאת לו ולעזור אבידתו, את לו ולהחויר רבו, את לכבד חייב התלמידהסבר:
 לאביו. וקודם לפני מהשבי, אותו ולפדותכבדים,

)4pkk~kn *,מ pd 399אי  1ו9, מ pPlp ו19 או פארא 91999. 1אי 
 פו41א'9?מן

 גדול יותר חכם הינו הרב אם אפילו התלמיד, של לרב קודם החכם האבא :תשובה
 .מהאבא

 הרב יראת מצוות5(

 פי9? אפני פ'יאפ אעות *ג אק"א'ע גי91שאלה:

[תשובהי
 : המצוות את כוללת -שהיא - חז"ל למדו הרביראת

 במקומו. ישב לא1.

 טועה. או צודק לא הרב יאמר לא דבריו את יכריע לא2.

 הרב. מדברי להפך יגיד לא דבריו את יסתור לא3.

 הרב. בפני וההלכה הדין מה יאמר לא לעולנ( בפניו יורה לא4.

 וכדומה, טועה אתה לו, ולומר רבו, על לחלוק לתלמידאסור6(
 קורח(. פרשת ובמדבר, ה"' על "בהצותם מהפסוק למדושחז"ל

 )הקב"ה(". השכינה על כחולק רבו, על החולק"שכל

  'ע96? אפ אפת1ופ א1ו1ת 9P~Ye  11 יnk1E 9 39א~אוזשאלה:7(

..תשובה:

 לתלמיד רבנית סוגי2 מובהק רב8(.

 המובהררבו
 רוב את התלמיד את שלימדהרב
 התורה,חכמת
 אחר רב מכל יותר וביראתו בכבודוחייב

 מובהק שאינורבו
 התורה, מחכמת חלק התלמיד את שלימדרב
 כלשהו, אחר רבאו

 לסתם כמו וביראתו בכבודו חייבהתלמיד
חכם.

  והרבניפ החכמים של המיוחדות הזכויות9(.

 הציבור לצורך הנעשות המדינה של ובחפירות בבנייה  מלעסוק  פטוריםהחכמיםא(
 הגנוז. לצורכיאו

 קצובים מיסים בין האזרחים, כל על שמטילים המיסים מכל פטוריםהםב(
 )זמניים(. קצובים שאינם מיסים בין)קבועים(
 שרים". מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגויים יתנו כי "OA : )הושט בנביא)שנאמר

 תורה, לכ.תתלט.דת ע י ס.רהלנ4(

פרי
 א'. הלבה ה',
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"4444494",  חכמים כיבוד של המצווה ומקוםזמןד.
 בעולם. מקום בכל לקיימה חייביםמקים:
 השנים. כל ובמשך הזמנים בכל לקיימה חייביםזמן:
 ונקבות. זכרים אדם, כל חייב?מי

 גדול", ועונשו עשה מצוות ביטל עליה, "העובר ? עונשהמהו
 בדת". חזק יסוד הוא "כי :והטעם

 בתורה. ואמונתו ישראל עם את ומחזקת שמעמידה מרכזיתמצווההסבר:

 : לחזרהשאלות

 שיבה "מפני לפסוק לתורה אונקלוס התרגום צוטט רנ"ז( מצווה )בתחילת החינוךבספר1.
 שלמד מי לפני מן )כלומר, תקום" באורייתא דסבר קדם "מן לארמית שתורגםתקום",
 תקום(.בתורה

 אותה? תירגם ולא פירש, אונקלוס בפסוק מרכזית מילה איזוא.

 אותה? תירגם סתם ולא כך, אותה פירש הוא לדעתך מדועב.

 חכמים. כיבוד למצוות נתן החינוך שספר )הטעם( המצווה שרשי את בלשונךכתוב2.

 לכבדו? חייבים ומדוע אשמאי", "זקןמיהו3.

 אביו. כבוד ולפני קודם רבו בכבוד חייב התלמיד לדעתךמדוע4.
 שמים"(. כמורא רבך "מורא : אבות בפרקי בכתוב)העזר

 קורח(. מפרשת בפסוק )העזר הרב? דברי על לחלוק אסורמדוע5.

 מהם. אחד לכל הסבר ותן הרב, יראת במצוות שחייבים הדברים ארבעת כל אתכתוב6.

 המדינה? של ומסים חפירות מבנייה, פטורים החכמים לדעתךמדוע7.
 החינוך(. שבספר רנ"ז המצווה בשורשי)העזר

 אליו? נתכוון החינוך שספר חכמים, כיבוד מצוות המבטל של הגדול" "ענשו מהוא.8.
 חכמימו כיבוד מצוות שמבטל למי ממשי באופן להעניש יכול לא הדין בית למהב.
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oagnץ
 .ינינן

' 
 ר9ריסם את ושלשנות ששלים ?יחסם סקילה שץ" צל י'-לק

 "ל4 "(: יז,  )לנסס ?5טר לה ועל סתורה, ע9ןגי פ9ל ממצותםולצאת ..-4ש--

 ff~on -לא ליקרי: 1"ל זיקרו שסמאל". 'מ'ז לי ואייי "שי קדךר לזשסור4

 תעשי. לא מצלת זו -ךגומרש4

 לעולם ןשתוו לא מ5ה, לה חלוקין י'ימ יץ עות י' - י :יה. י'טיך-ש%

 פונת תהיה שאלו הוא, 9רוף סלל אדון ויודע פרברים. דעותסךטהוו

 - שכלו פפי איש איש אךם, מפני ולסד 5סד פל פ2ד מסורה סתיךהכתובי .:%%
 בןשראל סטסלשת דורסה יקרתו, כסי סחורה ףברי מהם אחד פלך9רשי'"

 'אסרי סיסות שלסיטי ך9?9ןן תורות, 9סיה סתורה ךס?שה סט?וותייטש9עית*

"%40
 9ל אדון שהוא 5"עף, טן על עם(. ))ממגו: ס"ז פריטן תלוה ביסף :סמת' םרט

 פי צל פה לסתנהג שיינו הלאת, המצוה ?ם 5ית תירת תורסנו השליםהתכמית,54

 גם ודור דור ובכל סשלים, עליים סקדמונים לסיסינו סילסל האטטי.סטרוש*

 ואעם מט9ךיסם מים ושתו רקריהם שקבלו הלמצאים, החכמים 5י שישמעסי%1
 ועם יעוסיסם, ופליאות סל'סם ללק לססין ובלילות פעמים יגיעותט9ה-%4"
 אחר נתטטה אם זה, ךזולת סתוןה, טיייעת ס95ת גיף טל 9עד .סלאתהלקמיה%

 ללל. יצלח לא דעתנו, .??צות טסשבוסינף]:

 לסור "לא וענייו: 1"ל טייי מללזה לואת ס,דול 1סשסח ס95ת ךןך1?ל*

 ויסרר לא שמאל* שהוא T~D1 צל לף יאמרו אפלו - ושמאל" :מיןנהמת*
 לנו ךאוי אין - סך9יים מן אסר פדבר טועימ הם ?קיו שסללי 9ליטר'סיקוסם.%4
 יסורים סלל ךיהיו יסד יעות לקלל וטוב פטעותם: נחזה אסל צליים,יסלקיש

 ןס2ה שטןה דעתף, .9פי דטסד אמד פל ש"עש" ןלא תמיד, השוב דעטםמסת*

 פונת נמסרה אלה ן9ינים יט9גי לנלרי. האטה דה9סה הצם יב יסליק סטתסריך*ש
 סייסים מן מיעטת סטין יעולם שוהיו 3ן 2ם ךט?טיף ושראלי סקסי ילסתורהקק"
 אסרי לסשויצ 9ט?ת שם שיס9טי וימו ס5הי השרש מן המךפין לסתפפופה:ע4
.:רבים.%ש

 99בא שסיא אחת, אשדה לף אפרש עליו בני שעיררסיף זה ענןן וךףועל*

 שלנאי, של פתפורו אליעזר דךפי מקשה סהוא 5טי נ( )ש' ס!סכ ?ךק יסוף9?י?א%1ח

 9ה לה: "סר וכו', לאליהו נתז רצי חשפסה שם: למרו שומעה. פלסיסססתי"

 שהיה סני. שחוסי רטטר: חוף לה: אמר ש?סא? יסליא היא לריף סשדושיסד*

 להשות ובמ?ךסה סתורה יך?ף הולסימ 99יי שסיר ?ל המא לריף סשדיש "סן0%4
'ואקע

 הוא, פרוף לקניו ניחון לעיות חלילה - פני' ,נצחוני שאטר ומה רפים.אחרי

 עם 5לי?ןר לרבי שהיה ה5ה שבמחלשת זה: ??יז על הוא הדבר קרושה9ל*

 9י צל ךשף כמותיז שהכריע קול סטת שדניי 5לי?לרי קיטי ליה סחטתשכרירעא%
 . . % . . . . . . . . . *" . .. רצי ול" י?תי לסיף :רדי ל" סיריי על טלפרלי 9לסרו7 ט?הי עתר סריתשהיהקק"
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 ין וין מך 4ן % 1 י1:יהך ייעורע:*%&&*.%&&&&&%%&%%
* - סטטת טדדף נוטים שסם טסר לליטר: פני'. 'גיחוני הוא פרוף .ספוראהטויב  מצות מטח ?סיר לאים רהם - סטית טל nTs ישן סלה היא טלי?ליירטי
0%40 לסם להודות יש יסים 3ל על 3ן אם לעולם, סלע אל לש"ע שטויתיםסתורה

% ,צומ. סמקת 4ול ?"יו ןה 1מו. 7?ףדת, הטסת שיחוה ?ד9מקם מיאת0190
%3 סה צל שסעיכם סי ?ל שאף 6(, פג )סנסזלץ ?"ל שאמרו טה סטותה:מדיגי

--1"ן- יקום מ9ל ססור', ד'ל4 זה לאו צל עובר סתורה לדגמי סקטיםשטרשי
* . ס:כ שהוא 6( )סט, ס9סדרין כסוף ט*ידא הידוס ממרא זקן יין לאדם לו8ין  להורקה שהגיע ס9ם הוא דש:הא השול, דין טית צל חולק ש"הא צדטיסה
4"ש שהוא וסיד סילאתי ושוגתי 9רת שןדי% 9ד9ר קליסם ייסלק לס9סדייזי9מיף

0%40 על ס?שה הוא ירשה או להורקתי לקשות ויורה פהפף, או מחמירין דסםסקי
.yg 94ל לבד. שיורה רלא - בזרזן" יעשה "קשר *13: ק )יגסס שעשיר הודיתי:סי

1 שלא "פי : מ( סס, )מס ששטר קטור; - והורה להוראה הגיס ייא תוייר סיה8ם %44" ללשפת חוץ מצאן 08 וסן מקלא. ד9ר אלא מיגו ?ילא שי4 סי - ד9ר"סיף
יק מלטד - סלקום" אל ן?לית "ןקמת : )סס( שאאמר קטור; - עליים והמרהס*7ית

 סיחה. לו גירםשסיקים
1לנ ד9ר לידי המביא פד9ר או פרת פ7דונו שיש ממש פד9ר ?ליהם שחלקובין
4ן פאשה שנסלקו פגזן ? 9רת הזדונו שמש כדבר פיצד חטב. - פרת עליושס'בין
nCBאינה, או ערוה היא אם aw זבה זו אשה אם משא, שינו או מטמא נה דם * %4 פדבר וכיצד פןה. פיוצא %ל ןכן טטר, או לסור נה חלב אם ובה, אישאו
%" ללזי שטכיא השגה, פעפור שנחלקו לגין ? זה חיוב פו שיש דבר לידיסטסיא
* 3דין.' האחד, שלדברי ממונות: מףיני פדין נחלקו אם דכן פיסח. חמץאכילת %4, - 9סזיד ?ליף ושא מקושת, סאשה..- פו קףש ואם מסכרי, זה ממון ןהגטל
--4%1-- שרש ערן פ9ל וכן עטור. - האחר ולדברי ; סשאת חיב - וישונג ?ת,?גוש

4 חלבים, אינם אי ל0ן שבים אם ועדנים חרמים שסי פגון טמון,להוציא
- - האשה פו קדש לאם גול, = מהם שלקחו פל שכים, אינם סאיסישלדקרי
ללעט ! ; עליסם סיב - סכות לדיגי סלקו 81פלו 9זה. פשוצא %ל וכן מקדשת.טיש

0%40 חבלו, דמי לו לשלם חיכים יין, פכית מלקות חיל אינו לאימר י לדיר.שסרי
 תשלומיו. טסם יטלוקליד

* הברים שאחר תסור', ר'לא זה לאו יעיין נ( 6, )ממאס ז"ל סרמפ"םשסב 4 מן פאסת מדעתן איתם שלידו יברים ואחד הקפלה, מפי חכמים איתםשימדי :1 הגורות וסם לתורה, סיג שעשו דקרים ואחד פהן, נידשת שהחייהסטיית
 קוך ן על שעובר להם, לשסע עשה מצוו! טלו דברים מהשלשה אסר פכל -דססקנות
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: ,")"ל ץץןע?לך%ע-"ט:י2:ןן * ' דיז שית "יץ ~nQe7s :כןי21ש יי?:יןב:י *' 

* ' טין- הם, תורה סיקרים,-ששלם ברקוע יאר לססמיר סגה סדות לסי וושי
 f?r סיקר-ם ר9י' ?ל  דנין רם  יןרי קוד, קקך ג'וקרים ססלמיד ?קל לך13ס'נו*

:יו,דוי,רלאש4
: :'ג-י:,:"עען:ןךקדןע-'גמע:1 ן ":: ד!ע:ןעיץי.ב'-ג: ש4'4ין, ייי'ן י'ל"י":
 ן %.,.יךפן%%ן,%ןייןןי%5!ן
 : "י:נונ.,"זו;'ה.(1'בל:ק להין:י:':ן
 עקש 5מ4 הי4"4ייששיווו4גב*
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 המירה, בפרוש רבותינו ילקיח. סח טןל ץףד ןךןי ,י הם(ןץ ך וי1ע41ר

 מו:ו:זנגגוי:בו:1ן
ש4*4,4*414141444*4,4*4646464,444ש

א
 שיעמדו הודגל דין בית פי על להמרות שלא ]מצצה

 לישראלי

 אשר הדבר מן תסור "לא : נאמר זה ועל התורה, עניני בכל ממצוותםולצאת
 זו וגו' תסור "לא : בספרי ז"ל ראמרו י"א[ י"ר, ]דביים ושמאל" ימין לךיגידו
 ן נ תעשה" לאמצוות

 החינוך( )ספר

 : תסור" "לא במצוות ענינים 3 כולל החינוך ספרהסבר:

 חכמינו. על לחלוק אסור1.

 לנו. שמסרו בהלכות מדבריהם לשנות לנו אסור2.

 התורה. עפ"י לעשות אותנו ציוו שחז"ל מצווה שום על ולעבור לבטל אסור3.

 : מהתורה בפסוק למצווההמקור

 שופטים( )פרשת ושמאל". ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור"לא
 החינוד()ספר

 48 פצנ'ניע %ת פמינוץ מסי הצו %פס'ע '~א9 עינד עסעי, 1(שאלות:
 סכמתית נ2( ספצרפ נפצלי תסור"? "%4  אפסס%עפא%ו%פ

 9%[. צאפ
  ploan. א1 תוסיף  ,ney*? ת ע% א1%%ת פינפ ל1 א%1%פ א9ןצ2(

 1(תשתוה:

)2

]11
 לל

 אשר הדבר מן תסור לא עשה. מצוות זו תעשה, לך לאמרו אשך ןזנ,שנש)ןיוחתל
 שהוא שמאל על בעיניך מראים אפילו ושמאל ימין תעשה. לא מצוות זו לך,יגידו
 להם" ynw שמאל, שהוא ימין ועלימין
 לימודם עם והלבות מצוות המכיל התנאים[ נמתקופת חז"ל של ספר שםספרי

 רבנו. ממשה להם שנמסרו כפי שבתורה, מהפסוקיםודרשותיהם



 המצווה( של והטעם )היסודות המצווהשורשיב.
 מיאק צ0"5  פאס5ית *ג )גק"ע ;6"1" *נו מ"9'עא9~"1(

119י
fk 

 דעות הרבה לעולם ישתוו לא מזה, זה חלוקין ארם בני שדעות"לפי
 התורה כתובי כוונת תהיה שאילו הוא ברוך הכל אדון וידעבדברים.
 כל יפרש שכלו כפי איש איש אדם, מבני ואחד אחד כל בידמסורה
 בישראל המחלוקת וירבה סברתו, כפי התורה דברי מהםאחד

 אלוקינו כן על תורות ככמה התורה ותעשה המצוות,במשמעות
 המצווה עם אמת תורת תורתנו השלים ההכמות כל אדוןשהוא
 לחכמינו המקובל האמיתי הפרוש פי צל בה להתנהג וצוונוהזאת

 הפינוי( )ספר ז"ל".הקדמוניים

 פיליפ Ak 4סי6 1ח9ע plk ;ען 1eo~k nA'Ppn קנ*  "19" 3(שאלות:
 1לצת5? פסנתר04י

 את lelfoe עפו%ות או alkdd~l 42 p)EJk תן ס44י. י9צ%
 סלפ, נסיו alt~lan 46 פ11 1אפ paJpnl, 9צתק 04'פת1לפ
 85יאpy .4 24ס444פא

 איוצ  פססי, א6ס16ע. Jlpg 1 א6691יק  פמע1ץ אסמלתקר5(
 ממאינו 6ן  סייו6א את 5יע אל לעסן יפויי יןסייס
 ? 1יפ4ת

 3(תשובות:

)4

)5

  5348? פ19ל 8ן מעינן "99ל' שע ;ס"א "ן* מ"9'ן *מ פצע2(

 שקבלו הנמצאים החכמים אל שנשמע כן גם ודור דור"ובכל
 ובלילות בימים יגיעות כמה ועעו ספריהם, מים ושתודבריהם,
 נכוון הזאת ההסכמה ואם דעותיהם, ופליאות מליהם עומקלהבין
 מחשבותינו אחר נתפתה אם זה וזולת התורה, בידיעת האמת דרךאל

 החינוד( )ספו לכל". נצלח לא דעתנוועניות

 חוונו. 46מסאיב 4י9יי 6ק  64אוצ 4א11%פ, פנ"4, אפע6צ p)pl#fJ 3זנן 7(שאלות:

ר אפ8( ק ו  48 פס1ו61 4סי ניץ 4א pk %מpY~ *9  ןנ5 
 99צתו. 6צו4פ אפ 4סי יסיח אח9 1ס4 לתוום,מסאים

 7(תשובות:

)8



0ן,ף

 חטאינו?  מפריאת  נקצפות  84אוצ מיגיע אנ5 איוו  91איל5 ע"פ צז3(

 , ושמאל" ימין ממנו תסור "לא : הפסוק על בספרי חז"ל"דרשו
 ממצוותם". תסור לא שמאל שהוא ימין על לך יאמראפילו

 החינוך()ספר

 4991 9פ1ואתע,  6צו 6"עא')) חאקי" ~aleW אנפפן א" 9:שאלה
Jak511אותם צ falew~ 

 9:תשובה

  ~pne א0ע5 מכאני פ5ואת ~aleW~  fo חייתית  ldk "19צ 10: שאלהא

 וחילוק הדת, חורבן יהיה שבזה דעתו, כפי ואחד אחר כל שיצשהולא תמידי הטובה דעתם תחת מסורים הכל ויהיו אחת טצות לסבול"וטוב
 החינוד( )ספר לגמרי". האומה והפסד העםלב

 10. 84א04 פנ"ן פו6צ 4סי ס195ת 3 04ח5ת  טת95 10:תשובה
א.
ב.
ג.

 מוץ 1'ן צ4 פמלאיע efe apl~n#  519 9אירפ י0סי1  תלאינ1עעז5(

 *0ניפע?8נתצ5וי

 בספר ע"ז מצווה משפטים. )פרשת להטות" רבים "אחרי הפסוקלפי
 החכמים מן המועטת הכת לעולם שיהיו כן גם "הנצטווהחינון(.
 החינוד( )ספר הזה". השורש Ta המרובין, לכתכפופה
 "*א אצוות 8* ו60צע( נ0'ס5ו  '180ר8* 9ן) epn" אפ 11:שאלה

 1604ת"? לסיע אחיי "צ11ת 94'נתס1י",
 11:תשובה

 עכנאי של בתנורו אליעזר ורבי חכמים מחלוקת6(
* " 

ע21(
 שמואל: אמר יהודה רב אמר ? עכנאי מאי עכנאי. של תנור הוא וזהמשמאין.
 כל אליעזר  רבי השיב היום  באותו תנא: וטמאוהו. וו, בעכנא  דבריםשהקיפו
 זה חרוב כמותי הלכה  אם להא: אמר הימנו.  עיבלו ולא שבעולםתשובות
 לו: אמרו אמה. מאות ארבע לה: ואמרי אמה, מאה ממקומו חרוב נעקריוכיח.
  המיס אמת כמותי הלכה  אם  להם:  ואמר חזר החרוב. מן ראיה מביאיןאין

  המים.  מאמת ראיה  מביאין  אין  לון אמרו  לאחוריהם.  המים אמת חורויוכיחו.
 בית כותלי הטו יוכיחו. המדרש בית כותלי במותי הלבה  אם  להפז  ואמרחור

 זה  מנצחים הכמים תלמידי  אם  להפז  אמר יהושע, רבי בהם גער ליפול.המדרש
 זקפו ולא יהושע,  רבי של  כבודו מפני נפלו לא ? טיבכם מה אתם בהלכה זהאת
 הלכה אבו  להנצן  ואמר חזר ועומדין. מטין ועדיין אליעזר, רבי של כבודומפני
 אליעזר  רבי אצל לבנן  מה ואמרה: קול בת יצאתה יוכיחו.  השמים מןכמותי
 היא" בשמים "לא  ואמר: רגליו על יהושע  רבי עמד  מיום! בכל כמותושהלכה
 אנו אין סיני, מהר תורה נתנה שכבר ירמיה: רבי אמר היא"? בשמים "לאמאי

 שעתא? בההיא  הוא בריו קודשא עביר מאי ליה: אמר לאליהו, נתן רביאשכחיה - להטת".  רבים  "אחרי בתורה סיני בהר כתבת שכבר קול/ בבתמשגיחין
 ב'[. עמוד נ"ט, מציעא נבבא בני". נצחוני בני "נצחוני ואמי חייך קא ליה:אמר
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 הכלל לפי בו פסקו ושמכמינו חדש, במקרה )תנאים( החכמים בין למחלוקתדוגמא
 צדק. אליעזר שר' אמרו שמהשמים למרות להטות", רבים"אחרי

 בתלמוד שהובא כפי המחלוקת מעשהסיפור
 עכנאי". של "תנורו ושנקרא )טיט(, מחימר עשוי שהיה תנור של בסוג השתמשו חז"לבזמן

 טבעת. מעל טבעת כמו עיגול, מעל עיגול של במבנה העומד נחש, של שם )1( פירוש)עכנאי

 לו להוכיח כדי עיגולים בעיגולים אליעזר רבי את שהקיפו החכמים שם על )2(פירוש
שטעה(.

 מגדל, של במבנה בנוי היההתנור

תנורו גבי על חוליה והניחו חוליות כמו למעלה,ופתח
 התלמוד)עפ"י כדי חול, שמו חוליה כל וביןחוליה, עכנאישל-

שטיינזלץ(
 תהיינה רק אלא ידבקו, לאשהחוליות
 . חברתה. גבי על אחתמונחות

 באשש ~#1Ek~  xe אפ.  16א אנן9ע 6ע*9 נעגמי 313:11 : היאוהבעיה
 ג*1 *ן k#d, 6לע9ן

 שלם, חרס ככלי דינו ואין שלימה, אחת כיחידה אינו שהתנור משום טהור, שהוא טען אליעזררבי
 מחוליות. חלקים, מחלקים מורכב הלושהרי
 לבישול בו להשתמש שאפשר שלם, אחד וכלי מבנה הינו שהתנור משום טמא, שהינו פסקוחכמים
 שנטמא. חרס כלי ככל דינו ולכןולאפיה,

 אליעזר. כרבי הוא שהדין ואמרה משמים יצאה קולבת
 להטות". רבים "אחרי בתורה הכלל נקבע כבר אלא בשמים", אינה "שההלכה טענוהחכמים

 טמא. והתנור הרוב, כפי הוא שהדין פסקו הםלכן
 אותו. נידו חכמים ולכן יחיד, היה שהוא למרות דעתם את לקבל ויצה לא אליעזר רביאך

 המחלוקת על הקב"ה אמר מה אותו, ושאל הנביא אליהו את )תנא( נתן רבי פגש אחרת,בהזדמנות
 אליעזר. רבי עם הסכימו שבשמים למרות החכמים, של קביעתםועל

 בתורה נקבע שכבר משום צודקים, שהחכמים כלומר, בניני נצחנוי בני! "נצחוני : לו ענה הנביאאליהו
 דעתם. את לקבל חייבים טועים, הם אם אפילו ולכן, להטות", רבים"אחרי
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 )חימים( רצו ולא בזה אליצזר( רכי )עם אתו האמת שהיתה מי על"ואף
 הקבוע הדין מן ראיה והביאו )מהשמים(, קול בת אחר אפילו לדבריולהודות
 אפילו או אמת יאמרו בין לעולם, הרבים אחרי ללכת שצוותנובתורה
 שתהיה כדבריהם הזאת בפעם להם להודות יש פנים כל על כן אםטוצים
 החינוך( )ספר " נעדרתהאמת

 אעע 12:שאלה
 סצעקל~~

 א1  *חקו ספל פ4או תסק" "4א  9א11%ת
 *1%?*אמ14עת

 12:תשובה

 המצוה מדיניג.

 תסור". "לא של תעשה( )לא הלאוו על עובר בתורה שפרשו במה חכמים דברי על העובר (1

 ממרא זיו דיו2(
 הדין )בית בסנהדרין דיין כמו הלכות להורות וראוי מוסמך חכם היא ממרא""זקן
 קבעו, שהסנהדרין מהדין להיפך ועושה פוסק הוא אם אולם המקדש[, שבביתהגדול
 בסנהדרין. חנק מיתת מתחייבהוא

 : ממרא" "זקן של בדין אותו שישפטו כדי לחכם, להיות שצריכיםהתנאים

 הסנהדרין, של ברמה דיין להיות חייב הוא1.
 בסנהדרין. כדיין לשמש ויכול הלכות(, לפסוק דין בבית אותו )הסמיכו "סמוך"והינו

 : בהלכות שיחלוק ובלבד רק ממרא, כזקן אותו לדוןאפשר2.

 חטאת. קרבן ובשוגג - כרת במזיד עליהםשחייבים

 : בהלכות הסנהדרין על חולק הוא אם רק נחשב ממראזקן3.

 חטאת. קרבן ובשוגג כרת במזיד - מדאורייתא עליהם וחייבים בתורההמפורשותא.

 קרבן ובשוגג כרת במזיד וחייבים לחכמים, מסיני למשה שנמסרובהלכותב.
חטאת.

 כרת במזיד וחייבים בהם, נדרשת שהתורה מידות מי"ג למדו שחז"לבהלכותג.
 חטאת. קרבןובשוגג

 בכלל. עליזים שכורנו" "ועזן של דין אין מדרבנן, שהם דיניםאולם

 בצורה לעשות לאחרים אמר או עשה בעצמו שהוא במקרה רק נהיה ממראזקן4.
 להיתר. ובין לאיסור בין הסנהדרין, של מהפסק להיפךמעשית

 במזיד.  מעשית  עובר הוא אם רק  מזדון", יעשה "אשר שכתובכמו

 לשכת בתוך הסנהדרין מפסק להפך ועשה הורה אם רק מיתה מתחייב ממראוקן5.
 המקדש. בבית הגדול הדין בית מקוםמגוית,
 המקדש. בית מקום הוא המקות", אל ועליה "וקמת שכתובכמו
 ממיתה. פטור הוא הגזית ללשכת מחוץ ועשה הורה אםאבל

 כ"זקן החכם את לדון ניתן אז הללו, הדרישות חמשת כל מתקיימים אם רק :מסקנה
ממרא".
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  חטאת:  ובשוגג ברת  עליהם  חייבים שבסייד מצוות של  ודוגמאותמקרים
 לא. או עריות איסור משום מסוים אדם על אסורה זו מסוימת אשה האם*

 לא. או מטמא מסוים דם האם*
 לא. או וטמאה זבה הינה זו מסוימת אשה האם*
 וכדומה. באכילה, מותר או אסור טהורה בהמה של הזה )השומן( החלב האם*

 : בשוגג וחטאת במזיד כות מתחייב עליהם שהעובר למצב לגרום שעשוייםמקוים
 אדו בחודש השנה עיבור דין1.

 את לעבר צריך האם השאלה, שעולה במקרה הסנהדרין על חולק ממרא זקן*אם
 2 ולקבועהשנה,

 אחד. אדר חודש רק ויעשו לא, או אדר, שלחודשים
 ובין השנה, את לעבר שקבעו במקרה בין מהסנהדרין, להיפך אמר הממרא הזקןאם

 קבע, ממרא שהזקן מה לפי פסח אנשים ועשו אותה, לעבר שלא שאמרובמקרה
 בכך הסנהדרין, שלפי הנכון בפסח חמץ ואכלו הסנהדרין, שקבעו בחודשולא
 בפסח. חמץ אכילת על בשוגג וחטאת במזיד כרת להתחייב הממרא הזקן להםגרם

 ממון בתביעת שקיבל בכסף אשה שקידשדין
 כסף סכום לו מגיע זה שאדם ופסק ממונות, בדיני הסנהדרין על חלק ממרא זקןאם

 זו אשה על יבוא אחר אדם אם אשה. בו וקידש הכסף את לקח והאדםמחבירו,
 פסקו הסנהדרין ואם חטאת. קרבן יתחייב ובשוגג כרת, יתחייב עדים( ובליבמזיד
 היתה לא וו שאשה משום לגמרי, פטור האחר האדם המקדש, של אינושהכסף
 בכלל.מקודשת

 הקדש של בממון אשה שקידשדין
 ערכים או חרם של ממון לשלם שנתבע שאדם במקרה הסנהדרין על חלק ממראזקן
 והאדם להקדש, הזה הממון את חייב שאינו פסק ממרא הזקן אם המקדש.לבית
 אינה היא הרי אשה, בו וקידש מההקדש, גזל הינו שבעצם זה, ממון לקחהזה

 חייב באמת אם אבל כרת, חייב אינו במזיד עליה בא אחר אדם ואםמקודשת,
 כרת. חייב במזיד, אחר אדם עליה בא ואם מקודשת, וו שאשה הרי להקדש,הכסף

 מלקות על פ~צויום בכסף אשה מגודשדיך
 מלקות. חייב מסויים אדם האם מכות, בדיני הסנהדרין על חלק ממרא זקןאם

 הדין בית אזי מלקות, חייב שאינו ממרא הזקן פסק ואם מלקות, לו נתן דיןוהבית
 מבית הכסף את האדם ולקח מהמלקות, לו שנהיו החבלות על לאדם לשלםחייב
 כרת. חייב במזיד עליה שיבוא מי לו, כשמקודשת ועכשיו אשה, בהם וקידשהדין
 היתה ולא המלקות, בגלל כסף לאדם מגיע היה לא הסנהדרין, לפי הולכים אםאבל
 האחר. האדם כרת, עליה חייב יהיה לא ואז לו, מקודשת זואשה

  1אי14 עגעעמ, אשאיל אאר* ענק/ pk עז7/אה
 פסנפלוי*

 אתיויע?

 לו יוכיחו שהסנהדרין עד הדין, בית שהתירו מה לפי לעשות ממרא לזקןאסור1.
 כן. לעשות הדין לפי שמותר סופית ויפסקו טעה,שהוא

 ולעשות עצמו על להחמיר ממרא לזקן אסור שמותר, הסנהדרין שפסקולאחר2.
 מהסנהדרין.ההיפך

 הקילו. הדין ובית שהחמיר )תנא( לחכםדוגמא3.
 מסוים, ביום יהיה כיפור שיום השנה, בלוח שלו החישובים לפי קבע יהושער'

 פסקו שלו הדין ובית גמליאל רבן אולם כיפור. יום כמו ולעשותו בו לצוםורצה
 לבוא חייב שהוא יהושע לר' הורו הם ולכן אחר, ביום שנה באותה חל כיפורשיום

 ושאינו חול, ביום כמו ותרמיל שק עם חשבונו לפי שקבע כיפור ביוםלבי"ד,
 הדין ובית גמליאל שרבן כפי יהושע ר' עשה באמת וכך עצמו, על להחמיררשאי
פסקו.
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 "ועשית של עשה ובמצוות תסור" "לא של בלאו  והרמב"ו הרמב"ם מחלוקת ו.טבלה:
 לך".נכ[ יגידו אשר הדבר פיעל

והתקנות מידות מי"גלמדו קבעושחכמים עשה מצוותמחייב ~גזרות ו כלג. שחכמים הדינים כל ב. והאיסורים הדינים כלא.הרמב"ם
 קבעושחכמים בהן. נדרשתשהתורהמדרבנן. תעשה לאומצוות

כסייג
לתורה.

 חכמים. של מצוות לבין מהתורה מצוות בין הלאו באיסור הבדל איןמיקנה:

 שחכמים הדינים בכל ב. שחכמים הדינים כלא.הרמב"ן
 מידות מי"גלמדו למשה כהלכהקבלו עשה מצוותמחייב
 בהן נדרשתשההורהומסיגיי תעשה. לאומצוות

 לשון ממשמעותאו
הפסוק.

 מ לבין שמהתורה מצוות בין הלאו באיסור עקרוני הבדל ישמסקנה:

 האיסוריםכב מדרבנן מצווהכל חז"ל של התקנותכע שהוסיפו מצייהכעהרמב"ם
 ב"לאמדרבנן ועשה"ביקום בחלב. עוף איסור1.החכחים

 מלאכה איסור2.הסוכות.
בגולה. שני טובביום

 אבילה איסור3.
וכו'
 באב.בטי

  עליהם  חייביםלא  עליהם  חייביםלא לא  במצווה חייביםלא במצוות חייביםלאהרמב"ן
  מההורה, תעשהלא עשהבמצוות עליהם,תעשה על: מהתורהעשהמחייב
 מדרבנן. רקחייבים חייביםמהתורה, ר2 עליהםחייבים קריאת1. ולאמדרבנן,
 מדרבנן. רקעליהם מדרבנן.באיסורמגילה. עליהםמחייב
 חנוכה נר2 עשהמצוות
"דיננומהתורה. ר2 בהםחייבים תעשהולא

 : הרמב"ם נגד אתו( מסכים החינוך )וספר הרמב"ן שלההוכחות

 או צל, של למקום שמש של ממקום בשבת חפצים המטלטל או בשבת, עץ עלהישעו1.
 בשבת. גדולות בפסיעות ההולך או בשבת/ עבודה תעשה לגויהאומר

 מלקות. וחייב מההורה תעשה ולא עשה מצוות על עבר הרמב"םלפי

31ן
 הרמב"ן והשגות ראשון, ,רש ל תתל ל
 ו.עלי
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 עליו מיתה חייב ממרא שזקן דין, בית לאזהרת ניתן תסור" "לא של שלאוומשום
 מיתה. נתחייב שכבר מהמלקות, פטור יהיהבחנק,
 לקבל זה אדם יצטרך מלקות, גם עליו חייב זאת שבכל שסובר בתלמוד התנא לפיאבל

מלקות.
 איסורים על ומלקות מיתה כבדים, כאלה עונשים להטיל הגיוני שלא טועןהרמב"ן
 קבעו.שחכמים

 איסורים שהם מדרבנן, שבות מאיסור יותר חמור איסור שום שאין יוצא הרמב"םלפי2.
 או כרת עליהם שחייבים מהתורה מצוות רק אלא בשבת, לעשות שלא חכמיםשגזרו
 מההורה.מיתה

 הלאוים כל כמעט כמו חמורים כד כל יהיו מדרבנן שאיסורים יתכן שלא טועןהרמב"ן
 מדרבנן, איסורים ויש מדאורייתא איסורים שיש קבעו בעצמם חכמים שהרישבתורה,
 מדרבנן, מאיסורים יותר מאוד, החמירו שמדאורייתאובאיתורים

 ואילו דאורייתא, איסור על לעבור לא כדי מדרבנן איסור בטלו לפעמיםואפילו
 לפעמים. הקלו חכמים מדרבנןבאיסורים

 חכמים: בהם שהקלו מדרבנן לאיסוריםדוגמאות3.
 לא קטן שילד למרות מדרבנן, מצווה על המעיד 13( מגיל )פחות קטן לילד להאמיןכגון,
 מאמינים הזה, בבית חמץ בדיקת שעשו מעיד הילד למשל, דין. בבית עד להיותיכול
 לו, מאמינים בו, ללכת שמותר שבת תחום הוא הזה המקום שעד מעיד הילד אולו.

 מדרבנן. הוא בשבת תחומין שאיסורמשום
 התפילה, על לחזור חייב אינו לא, או עשרה שמונה התפלל אם ספק לאדם יש כגון,או

 מדרבנן. שהיאמשום
 לחוור  חייב שמע, יריאת של  ויציב" "אמת ברכת אמר האם לאדם ספק אםאבל,

 מראורייהא. שהיא  משוםולאומרה,
 )מזון בשבת תחומין ערוב שיניח אחר,  מאדם שישי  ביום  שביישו  אנשים שני בגון,או

 בין שני ערוב ועוד לראשון, השקיעה לפני אחד ערוב הניח זה ואדם עבורם,לסעודה(
 לא בשבת למחרת וכשבאו נעלמו, האוכל( )דברי העירובין ושני לשני,השמשות
 שבכל משום לתחום, מחוץ לצאת יוכלו האנשים ששני להם הקלו וחז"למצאום.
 להם הותר כבר ולכן שבת, ליל שהחשיך בשעה במקומו היה העירובין אחדמקרה
 תחומין. עירוב כדיןללכת

 כנגדו. מדאורייתא אסור כשיש דרבנן איתור לביטולדוגמאות4.
 שזה ונזכר בתנור, לאפות בצק והכנים שבת יום שזה שכח אדם השבת(, לביוםכגוןא.

 מהתנור, הבצק את להוציא לו התירו חכמים ללחם, נאפה שהבצק לפני השבתיום
 בישול מלאכת של לאו הוא אפייתו ואילו מדרבנן, איסור הינה שהוצאתומשום

 בשוגג. חטאת וקרבןעדים(, )בלי במזיד וכרת ועדים(, התראה ובמזיד, סקילה עליה שחייביםמדאורייתא,

 שונים כלים לשים מותר למות, ועלולה לצאת יכולה ולא מים לבריכת שנפלה בהמהב.
 מתבטלים הללו שהכלים למרות ולצאת. לעלות ותוכל הטבע שלא כדיתחתיה

 ביטלו חכמים אבל דרבנן, איסור שזה בשבת, מוקצים ונעשים הרגיללשימושם
 חיים. בעלי צער של מהתורה האיסור לעומת מדרבנןאיסור

 בדרבנן, ולהקל דאורייתא, באיסור להחמיר בתלמוד הכללים5.
 חכם ביניהם  יש  אם  מסוים, במקרה הדין מה החכמים בין מחלוקת יש אםלמשל,
 באיסור היא המחלוקת אם אזי אין, ואם כמותו, לעשות צריך מכולם יותרגדול

הסיקל. לפי עושים מדרבנן באיסור המחלוקת ואם המחמיר, לפי לעשות צריךמהתורה
 מקבלים אח"כ ורק הדין, מהו שמכריעים לפני להקל מותר בדרבנן בשאלה מכך,ויותר
 לפיו. ועושים הפסקאת
 האיסור על לעבור ולא להפסיד חייבים ממון, הפסד יש אפילו תורה של באיסוראבל

 לא צריך מועט ממון בהפסד האם בתלמוד, דנו חז"ל מדרבנן, באיתור אבלמהתורה.
 מדרבנן. האיתור עללעבור
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 הכמב"כ. של דעתו נגד הרמב"ן של הסיבות6.

 היא אבל חכמים לדברי סביב בצורה חומה בונה )הרמכ"ם( הרב"והנה
 שיברה" יבוא לפתע פתאום אשר בשגבה בחומה נבעה נופל"כפרץ
 בתלמוד". מקומות ברוב נפסדת סברה שהיא לפי ל'(,)ישעיה

 החינוך()ספר

 הרמב"ם של הגדולות החומרות נגד מרכזיים עקרונות 2 הרמב"ן כתב הזה בקטעהסבר:
 תסור". "לאבמצוות

 4פ9 וע9צ פא9י9נן פורע 409  פפא'ו פיא9"9  ח19צ 13(שאלות:
 48 פפס9י נ4סי או%נוייתא הסה" "%4 א111תשאית
 f~dp9?יא9"1

 פוא9"ן 8ן פאלכל"ע פצ9ל1נות 2 %ה 921849  סתוי14(
 פיא9"9י 48 *פ1אופ4פמ1164ת1

 נו(ישובוהו

 א(14(

ב(

  המצווה ומקוש זמןד.
 וחייבים ובנשים, בגברים זמן, ובכל מקום בכל נוהגת מדבריהם" תסור "לאמצוות1(

 ובהלכה. בתורה לחכמינו לשמועתמיד
 עשה מצוות ומבטל זה לאו על עובר לנו שקבעו כפי חכמינו מצוות על העוברכל2(

 יורוך"(. אשר ככל)"ועשית
 כלומר, דין", בית מיתת לאזהרת "ניתן שהוא משום זה, לאו על מלקות חייביםלא3(

  לבו  ממרא,  וסו של  במסרה כמו, דין, בבית מיתה עליו שמתחייבים אפשרותשיש
 ממלקות.פכורים

 זקן דין אין אחרת בירושלים, וסנהדרין המקדש בית בזמן רק להיות יכול ממרא  גסי4(
 בימינו. ממרא זקן דין אין ולכןממרא,

 לחזרהשאלות

 תסורי. "לא תעשה לא מצוות של  המפורמת ההגדרה את כתוב1.

 יורוך"? אשר ככל "ועשית מצוות לבין תסור" "לא מצוות בין ההבדל מה2.

 החינוך. בספר המצווה שורשי עפ"י תסור לא למצוות נימוקים 3 לפחות כתוב3.

 אליעזר. ר' כדעת הוא שהדין ההוכחות את החכמים קבלו לא מדוע4.
 ? עליו( הסתמכו שחכמים העיקרון את)כתוב

 הדין? בבית ממרא כזקן ידון שחכם כדי והדרישות, התנאיםמהם5.

 ממרא? וקן שיקרא כדי הסנהדרין על חכם לחלוק צריך איסורים סוגבאלו6.
 כאלה. איסורים של דוגמאות 3 לפחותתן

 הרמב"ם, לבין הרמב"ן בין המחלוקת של העקרונות את בקיצורכתוב7.
 עליהם. מחייב הרמב"ן ומה עליהם מחייב הרמב"ם ומה דינים, של דוגמאות 3 לפחותתן

 עליה מחייב שמדרבנן, יום כל תפילות 3 מצוות מדוע והסבר ז', ובטבלה ו' בטבלהקרא8.
 יורוך"? אשר ככל  "ועשית של  מההורה  לשה  ובמצוות תסור" "לא של בלאוהרמב"ם

  מדרבנן? רק התפילות 3 מצוות על מחייב הרמב"ן מדוע 8, בשאלה9.
 ומדועו תסור", "לא מצוות על שעבר מי שמקבל העונש10.מהו




