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בענין הגדרת מצות חנוך
מורנו הרב צבי סבלפסקי שליט”א

פי  על  אף  הקטן.  בנו  את  לחנך  אב  מב. שחייב  סוכה  במסכת  מובא  א. 
שמן התורה אין הקטן חייב במצוות תקנו מדרבנן כשיגיע לחנוך שיקיים 
מצוות. יש לדון בגדר החיוב הזה שיש לפרשו בשני דרכים. )א( קטן שהגיע 
לחנוך חייב במצוות מדרבנן והחיוב מוטל על הקטן )ב( אין חיוב כלל על 
נחלקו  בנו הקטן בעשיית מצוות.  חז”ל לאב שיחנך  הקטן אלא שחייבו 
הראשונים בשתי הבנות האלו בגדר מצות חנוך. מובא במסכת מגילה יט: 
שנחלקו ר’ יהודה וחכמים אם קטן יכול להוציא גדול בקריאת המגילה. 
הקשו התוס’ שם )ד”ה ור’ יהודה מכשיר( באיזה קטן נחלקו? אם נחלקו 
בקטן שלא הגיע לחנוך לא מובנה שיטת ר’ יהודה‚ שיכול להוציא. קטן 
שלא הגיע פטור מקריאת המגילה ואין הפטור מן המצוה מוציא המחוייב 
במצוה. אם נחלקו בקטן שהגיע לחנוך קשים דברי חכמים שאינו מוציא 
שהרי הוא חייב במגילה מטעם חנוך ונקרא מחוייב בדבר שיכול להוציא 
אחרים. תרצו התוס’ שקטן שהגיע לחנוך אינו מוציא גדול משום שמצות 
מגילה לקטן נקרא תרי דרבנן‚ שמצות מגילה בעצמה מדרבנן‚ וכל חיוב 
קטן במצוות היא מדרבנן. לגבי גדול מצות מגילה היא חד דרבנן שחיובו 
שגדול  אף  מדרבנן.  מצוה  היא  שמגילה  אלא  מדאורייתא  היא  במצוות 
וקטן שניהם חייבים במגילה מדרבנן אין קטן מוציא גדול שאין חיובם 
התוס’  הבנת  לפי  נמצא  דרבנן.  חד  להוציא  יכול  דרבנן  תרי  שאין  שוה 
דרבנן  בין חד  יהודה סבר שאין הבדל  ר’  וחכמים.  יהודה  ר’  נחלקו  בזה 
לתרי דרבנן וחכמים חולקים. מובא במסכת ברכות כ: שקטן יכול להוציא 
שחיובו  שביעה  כדי  ולא  כזית  רק  הגדול  אכל  אם  המזון  בברכת  גדול 
בברכת המזון רק מדרבנן. כתבו התוס’ הנ”ל שרק מוציא אם הקטן אכל כדי 
שביעה. אם גם הקטן אכל רק כזית נמצא שחיובו עכשיו תרי דרבנן ואינו 

מוציא גדול שאכל כזית שחיובו חד דרבנן.

הנני מאחל ברכה מתוך עומק הלב לרב משה בנוביץ שליט”א. היה לי 
הזכות להשתתף בכולל על שם NCSY במשך עשר שנים שעברו. כל 
הכח של התורה ועבודת ה’ הנמצא בכל קיץ בכולל‚ בא ישיר מהמסירת 
נפש של הרב בנוביץ .בנוסף על עבודת הקודש של הכולל הרב בנוביץ 
עובד בכל כחו ובכל כשרונותיו למען חנוך של אלפי תלמידים. הקב”ה 
יוסיף לברכו שימשיך בהרבצת תורה וחנוך אחינו בני ישראל בשמירת 
המצוות מתוך בריאות ושמחה. יחד עם אשתו יזכו לראות בנים ובני 

בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
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ב. מה שפשוט להתוס’ שקטן מוציא גדול כל ששניהם חד דרבנן‚ חולק 
הרמב”ן במלחמות ה’ בברכות יב. )בדפי הרי”ף(. סובר הרמב”ן שאין קטן 
מוציא גדול בשום מקרא שקטן נקרא אינו מחוייב במצוות. אף שאם הגיע 
לחנוך אביו מחנכו במצוות‚ היינו חיוב המוטל על האב אבל הבן בעצמו 
אותה  פי  ועל  כ:  בברכות  אחרת  גרסא  שיש  הרמב”ן  כתב  לגמרי.  פטור 
גרסא אין קטן מוציא גדול בברכת המזון אפילו אם אכל הגדול רק כזית 
כזית  על  גם  המזון  ברכת  הרמב”ן  סובר  זו שהרי  כגרסא  הרמב”ן  הוכיח 
תוס’  שנחלקו  הרי  דרבנן.  כזית  שחיוב  התוס’  כשיטת  ושלא  דאורייתא 
והרמב”ן בשאלה הנ”ל בענין גדר לחנוך. תוס’ סוברים שקטן בעצמו חייב 
פטור  הרמב”ן שקטן  סובר  אבל  גדול  מוציא  יש אפשרות שקטן  כן  ואם 
לגמרי אלא שאביו חייב לחנכו. מכיון שקטן אינו מחוייב במצוות כלל אין 
אפשרות להוציא גדול. אף שסובר ר”י שקטן מוציא גדול בקריאת המגילה‚ 
סובר הרמב”ן שמגילה שונה שקטן חייב לר’ יהודה משום שאף הם היו 

באותו הנס כמובא בר”ן במגילה ו: )בדפי הרי”ף( בשם הרמב”ן.

קודם חשכה  קדוש  ידי מצות  כג: שיכול לצאת  ברכות  ג. מובא במסכת 
בליל שבת. מצינו כמה טעמים שיוצא ידי קדוש דאורייתא אף שעדיין לא 
התחילה השבת. כתב הרמב”ם בהלכות שבת כ”ט שגדר מצות קדוש לזכור 
מעט.  כניסתה  קודם  או  נכנסה  שכבר  אחר  והיינו  בכניסתה  השבת  את 
שסובר  מווינ”א  טוביה  ר’  קושיית  תשצ”ח  סימן  במגילה  במרדכי  מובא 
שמקיים מצות קדוש מפני שיש מצות תוספת שבת וכאלו כבר התחילה 
השבת. אבל הקשה ר’ טוביה דלפי שיטתו שמצות תוספת שבת מדרבנן איך 
יוצא ידי מצוה דאורייתא בזמן שחייב רק מדרבנן. מתרץ ר’ טוביה שכל 
שעכשיו מחוייב מדרבנן וסוף שיבוא לידי חיוב מדאורייתא יכול לצאת 
חיובו אלא מדרבנן.  אין  גם עכשיו למצוה שלמעשה עכשיו  ידי חובתו 
כיוצא בזה סובר ר’ טוביה שמי שחייב במצוה עכשיו מדרבנן אבל סופו 
לבוא לידי חיוב דאורייתא יכול להוציא חברו שעכשיו חייב מדאורייתא. 
הקשה המגן אברהם )רס”ז ס”ק א’( שאם כן קטן יכול להוציא גדול שהרי 
עכשיו חייב מדרבנן משום חנוך וסופו להיות חייב מדאורייתא כשיגדל 
והרי מצינו שאין קטן מוציא גדול במצוה דאורייתא כשופר כמובא בראש 
השנה כט. יש לתרץ קושיית המגן אברהם על פי היסוד של הרמב”ן בחיוב 
חיוב מדרבנן  אפילו  על הקטן  כהרמב”ן שאין  טוביה  ר’  סובר  חנוך. אם 
ר’  גדול. רק סובר  אלא שאביו חייב לחנכו‚ מובן למה קטן אינו מוציא 
טוביה שמי שעכשיו חייב מדרבנן וגם עתיד להתחייב מדאורייתא בכלל 
חייב  שאין  בכלל  קטן  שאין  טוביה  ר’  מודה  אבל  עכשיו‚  בדבר  מחוייב 

אפילו מדרבנן.

המנחת  דן  ש”ו.  במצוה  חנוך  המנחת  דברי  קשים  הזה  הבאור  פי  על 
חנוך בקטן שנתגדל בימי ספירת העומר וספר בהיותו קטן אם יכול לברך 
כשימשיך לספר אחרי שנעשה גדול. אם רואים מה שספר כספירה שאינה 

מורנו הרב צבי סבלפסקי שליט”א



21  |  Kollel Beis Medresh

של מצוה הרי אנו נוהגים שמי שדילג יום בספירה שאינו ממשיך לספור 
ספירתו  לדון  יש  טוביה  ר’  שיטת  פי  שעל  חנוך  המנחת  חישב  בברכה. 
בשעה שהיה קטן כספירה של מצוה לגבי להמשיך בברכה אחר שיגדל. 
וסופו להיות חייב  הספירה שספר כשהיה מחחוייב מדרבנן מטעם חנוך 
מדאורייתא כשיגדל דינה כספירה של מצוה כמו הקדוש שמקדש בזמן 
תוספת שבת. אבל לפי הבנתנו בדעת ר’ טוביה שמוכח שסובר כהרמב”ן 
שקטן אינו מחוייב כלל בחנוך יש לחלוק על דברי המנחת חנוך. מודה ר’ 
טוביה שאין ספירה של קטן כלום ושוב יש לדון אם יכול להמשיך לספור 
בברכה מפני שעל פי דין לא ספר כלום בקטנותו שהיה אינו מחוייב כלל.

דין  בית  נבלות אם  בקטן אוכל  לדון  קיד. שיש  יבמות  מובא במסכת  ד. 
וקיימא לן שאינם חייבים. הקשו התוס’ במסכת שבת  חייבים להפרישו 
קכא. ד”ה שמע מינה שאיך יתכן שאין חיוב על בית דין להפריש? הרי 
יש מצות חנוך וכמו שחייב לחנך קטנים במצות עשה הוא הדין שנתחייב 
לחנכם במצות לא תעשה. תרצו התוס’ שרק אינם חייבים להפרישו אם 
הוא קטן שלא הגיע לחנוך. אבל תרצו בתוס’ ישנים ביומא פב. )ד”ה בן( 
שרק יש מצות חנוך על האב ולא על אחרים ואפילו על הבית דין אין 
מוטל חיוב חינוך. יש לומר שנחלקו התרוצים הנ׳׳ל במחלקת הראשונים 
בגדר מצות חנוך. אם חנוך מוטל על הקטן הרי מסתבר שכמו שמוטל חיוב 
על בית דין להפריש גדול מן האסורים הוא הדין שחייבים להפריש קטן. 
כן סוברים התוספות שתרצו שרק אין הבית דין חייבים להפריש קטן שלא 
הגיע לחנוך. אבל אם אין קטן חייב מטעם עצמו אלא שחייבו חז”ל את 
האב לחנכו‚ במקום שאין האב מפרישו אין חיוב כלל על הבית דין אף 

שהגיע הקטן לחנוך.
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