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ֶאֹמר ואמרת ֶאֹמר ואמרת ֶאֹמר ואמרת ֶאֹמר ואמרת ---- להזהיר הגדולים על הקטנים  להזהיר הגדולים על הקטנים  להזהיר הגדולים על הקטנים  להזהיר הגדולים על הקטנים 

"ויאמר ה' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יַטמא בעמיו" (ויק' כא א). 
את כפל הלשון "אמר ואמרת", דרשו חכמים באופן הבא: "'אמר ואמרת', להזהיר הגדולים על הקטנים" 

(יבמות קיד, ע"א). 
דרשה זו נאמרה במספר נושאים נוספים: 

 

   א.  באיסור אכילת שרציםבאיסור אכילת שרציםבאיסור אכילת שרציםבאיסור אכילת שרצים: 
"כל הולך על גחון…לא תאכלום כי שקץ הם" (ויק' יא מב). דרשו חכמים: "לא תאכילום, להזהיר 

הגדולים על הקטנים" (שם). 
ב.  באיסור אכילת דםב.  באיסור אכילת דםב.  באיסור אכילת דםב.  באיסור אכילת דם: 

"על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם" (ויק' יז יב). דרשו חכמים: "להזהיר הגדולים 
על הקטנים" (שם). 

        ג.  בשמירת שבתג.  בשמירת שבתג.  בשמירת שבתג.  בשמירת שבת: 
"ויום השביעי שבת לה' א-להיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך" (שמ' כ י). מפרש רש"י: 

           אתה ובנך ובתך - אלו הקטנים, או אינו אלא גדולים? אמרת הרי כבר מוזהרין הם, אלא לא בא 
אלא להזהיר הגדולים על הקטנים, וזהו ששנינו (משנה שבת קכא, ע"א): 'קטן שבא לכבות אין 

שומעין לו מפני ששביתתו עליך'. 
 

את חובתם של הגדולים כלפי הקטנים ניתן להסביר באחד ההסברים הבאים: 
 

א. הגדולים מצווים לא להחטיא את הקטנים בידיים, לדוגמה לא לתת להם דבר טמא למאכל, אבל אינם 
מצווים למנוע מהקטנים מלעבור עֵברות שונות ביזמתם הם – "קטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווים 

להפרישו". 
ב. הגדולים מצווים לחנך את הקטנים לקיים את המצוות ולהימנע מעֵברות, ולכן על הגדולים למנוע 

מהקטנים מלעבור עֵברות ולחנכם לקיים מצוות. 
 

המהר"ל דן בנושא בפירושו לתורה,1 ולדעתו, ניתן להגיע למסקנה (על בסיס הדיון בתלמוד, במסכת יבמות 
קיד, ע"א), שהגדולים אכן מצווים לא להחטיא את הקטנים בידים וכדו', אך אין הם מצווים למנוע מהקטנים  

מלעבור על איסורים. לעומת זאת מפסיקתו של הטור ניתן להסיק, שהוא מחלק בין האיסורים השונים. 
 

בהלכות טומאת כוהנים כותב הטור: 
 כשם שהכהן מוזהר שלא לטמאות, כך הוא מוזהר להזהיר הקטנים מלטמאות… שצריכין להפרישו, וכן 

משמע הלשון שדרשו 'אמר ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים' משמע שצריך להזהירם מלטמאות.2 

                                                           
 1  ראה חומש גור אריה למהר"ל מפראג, הוצ' מכון ירושלים, תשנ"ג. ספר ויקרא, עמ' קיח-קכח.  

 2  טור יורה דעה, סימן שעג. 
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באיסורי טומאת כוהנים שבפרשתנו פוסק הטור, שהכהן מצווה גם למנוע מהקטנים מלהיטמא, ולא רק שלא 
לטמא אותם בידים. עיון בטור חלק אורח חיים מעלה שבאיסורי שבת כותב הטור דברים אחרים: 

 

דאפילו באיסור דאורייתא נמי אין ב"ד מצווין להפרישו, כההיא דפרק חרש (יבמות קיג, ע"ב) דאירכסו 
מפתחות דבי מדרשא בר"ה וא"ר יוחנן לידברטליא התם, פירוש שנאבדו מפתחות של בית המדרש 
בר"ה, וציוה (רבי פדת) שיוליכו נערים שימצאם שם ויכניסום, וקאמר טעמא משום דקטן אוכל נבלות 

אין ב"ד מצווין להפרישו, אלמא אפילו באיסור דאורייתא נמי".3  
  

מפסק הלכה זה נראה, שלדעת הטור באיסורי שבת (וכנראה גם באיסורים אחרים פרט לאיסור טומאת 
כוהנים), אין הגדולים מצווים למנוע מהקטנים מלעבור עֵברות שונות, כולל איסורים מדאורייתא. את 

ההבדל שבין איסור טומאה לשאר האיסורים מסביר הטור בפירושו לתורה4 במילים הבאות: 
 

ונראה לי דודאי לענין טומאה מצווין להפרישם אף אם יעשו לדעת עצמם, ולכך לא אמרו בלשון שאמרו 
במקום אחר, 'קטן האוכל נבילות אין בית דין מצווים להפרישו', דודאי מצווים להפרישו, דגבי דם 
ושרצים דרשינן ליה מייתורא 'לא תאכלום', ודרשינן 'לא תאכילום' ההיא ודאי לא מרבה אלא שלא 
להאכילו בידים, אבל אם אוכל מעצמו אין מצווים להפרישו, אבל הכא דדריש ליה מייתורא דקרא, 

משמע בכל ענין, אפילו אם בא לעבור מעצמו, מצווין להפרישו, וטעמא משום קדושה דכהונה. 
 

לדעת הטור בגלל מעלת קדושת הכהונה, על הכהן למנוע מהקטנים מלטמא את עצמם, משא"כ בשאר 
האיסורים (גם באיסורים מדאורייתא, כגון איסור אכילת שרצים, דם ואיסורי שבת) שלגביהם הגדולים 

מוזהרים שלא להחטיא את הקטנים בידיים, אבל הם אינם מצווים למנוע את הקטנים מלחטוא. 
מי הם אותם קטנים שהגדולים מצווים לחנכם? מה הוא גילם? 

לדעת חכמי התוספות,5 מדובר בקטנים שלא הגיעו לגיל חינוך, שהרי קטנים שהגיעו לגיל חינוך הגדולים, 
מצווים לחנכם למצוות, ובוודאי שהגדולים מצווים למנוע מהם מלעבור כל עֵברה, גם אם היזמה לעבור 
עֵברה באה מצדו של הקטן, כחלק ממצות חינוך.6 גיל החינוך אינו גיל כרונולוגי קבוע, הוא משתנה ממצווה 

למצווה, להלן מספר דוגמאות: 
 

     1.  קריאת שמע ותלמוד תורה - משעה שיודע לדבר. 
     2.  ציצית – משעה שיודע להתעטף. 

     3.  הנחת תפילין – משעה שיודע לשמור תפיליו.7 
     4.  סוכה – משאינו צריך לאמו.8 

 

לדעת חכמי התלמוד החיוב לחנך את הקטן למצוות הוא מדרבנן.9 רש"י סבור שמטרת החיוב היא לחנכו 
ולהרגילו לקיום המצוות שיתחייב בהן כשיגדל. נראה שחובה זו מעוגנת בפסוק: "חֹנך לנער על פי דרכו, גם 

כי יזקין לא יסור ממנה" (מש' כב ו). 
וכך פוסק הרמב"ם: 

 

אף על פי שאין בית דין מצווין להפריש את הקטן. מצווה על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו 
בקדושה שנאמר:  'חֹנך לנער על פי דרכו וגו''.10 

 

נראה שלדעתו של הרמב"ם, מצוות חינוך היא מצות עשה שמקורה בפסוק הנ"ל בספר משלי. רבי מאיר 
שמחה כהן מדווינסק, בעל "משך חכמה" סבור לעומת זאת, שמצוות חינוך היא מצוות עשה שמקורה 

בתורה: 
 

ומקור מצוות חנוך במצות עשה מקורו מזה הפסוק (כי ידעתיו למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו…) 
מאברהם אבינו שיצוה את בניו בקטנם על המצוות, וקרא דחנוך לנער על פי דרכו שהביא הרמב"ם 

                                                           
 3  טור אורח חיים, סימן שמג. 

 4  ראה פירוש הטור הארוך על התורה, ירושלים תשכ"א, מהדורה שנייה תשכ"ד (ויק' כא א). 
 5  שבת קכא, ע"א.  ראה תוספות, ד"ה שמע מינה קטן אוכל נבלות בית דין מצוין עליו להפרישו.  

 6  ראה ערך חנוך, אנציקלופדיה תלמודית, כרך טז, עמ' קסב סעיף א, החינוך וגדרו. 
 7  שלושת הסעיפים 3-1, ע"פ הברייתא המובאת בבבלי סוכה, מב, ע"א. 

 8  ראה משנה סוכה  כח, ע"א : "קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה". בפירוש אינו צריך לאמו ראה שם דיון בין חכמי התלמוד     
ובפירוש רש"י וחכמי התוספות על אתר. 

 9  בבלי סוכה ב, ע"ב. חגיגה ד, ע"א. 
10  רמב"ם משנה תורה, הלכות מאכלות אסורות, יז  כח. 
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בסוף הלכות מאכלות אסורות (ושם לענין איסורים) הוי מדברי קבלה, אבל העיקר מאברהם וכן משמע 
שאף לבנות מצווה על האב.11 

 
ד"ר מיכאל הלינגר 
                                                                              המחלקה לתלמוד 
 

 
 

 
רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק, פירוש "משך חכמה", בר' יח יט.
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