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 פרק ז פסוק יב   פרשת עקברש"י  

 .בעקביו תשמעון  אם המצות הקלות שאדם דש -והיה עקב תשמעון 

 פרק ז פסוק ז פרשת נחרש"י 

 בא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים: אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שי  - מפני מי המבול  

 נתיבות עולם נתיב אהבת ריע פרק א 

בספר משלי )כ"ז( ריעך וריע אביך אל תעזוב ובית אחיך אל תבא ביום אידו טוב שכן קרוב מאח רחוק. שלמה 

בית אחיו   המלך ע"ה ר"ל כי האדם יתחבר בחבר ובריע הטוב ואל יעזוב אותו ואף ריע אביו לא יעזוב, ואל יבא 

ביום אידו רק אם יחסר לו דבר וירצה לשאול עצה יבא לריעו שהוא יותר טוב לו מאחיו. וזה כי הריע שהיה איש  

רחוק ונתקרב אליו, מזה תוכל לדעת ולהבין כי החבור הזה הוא גדול יותר שאם לא כן לא התחבר אליו ומפני כך  

מצד שנולדו מן אב אחד ואין החבור הזה כמו החבור של  גדול החבור שלהם. ולא כן אחיו שאין החבור שלהם רק  

הריעים. ודבר זה תבין ממה שמקדים רחוק קודם קרוב שנאמר )ישעי' נ"ז( שלום לרחוק ולקרוב ואמרו )ברכות 

ל"ד, ב'( במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, מפני שהיה מרחוק ונתקרב והחבור 

מקדים לו שלום שהשלום הוא החבור וחבור הרחוק קודם. ועוד יש הפרש כי האח נקרא מצד  שלו יותר ולכך  

התולדה ואין שם האח רק מצד שיש להם אב אחד שהוא התחלה להם ואין זה מצד עצמם, אבל שם הריעות הוא  

לא מצד  מצד החבור בעצמם ולפיכך יותר חבור הריעים מן האחים שהאחים מצד התולדה הם מן אב אחד בלבד ו 

עצמם ודבר זה מבואר. אמנם פי' ואל תבא בית אחיך ביום אידו לא מוכח רק כמשמעו שלא יבא לבית אחיו ביום 

אידו כי צער הוא אליו, שכאשר יש לאדם איד ויראה אותו אדם אחר אפילו הוא אחיו הוא צער אליו, אבל אוהבו 

ליו ודבר זה נחת רוח אליו, וגם זה מוכיח כי יותר גדול  וריעו יראה אותו ואין לו צער מריעו כי אוהבו הוא ואהוב א

האוהב מן אחיו. ואמר אח"כ טוב שכן קרוב מאח רחוק, ור"ל אף כי בשכנים לא היה הקירוב הזה שאין השכן בא 

להיות שכן אליו ולבקש החבור אליו, ועם כל זה שייך אצל שכן קרוב, דסוף סוף יש להם קירוב כאשר הם שכנים  

האח אין חבור שלהם מתחברים כי יקרא אח בין שהוא קרוב ובין שהוא רחוק ולא כן השכן כי לא נקרא    ביחד. אבל

שכן רק אם הוא קרוב ומפני כך השכן הוא יותר טוב. ומה שאמר וריע אביך אל תעזוב יש לפרש כמשמעו שהוא 



ותר מן חבור האחים שלא היה  ריע אביו בלבד, ואף כי ריע אביו לא נתחבר אליו מכל מקום לאביו נתחבר וזה י

שם חבור כלל. ויש לפרש ג"כ ריעך וריע אביך כלומר אותו שהוא ריעך שגם היה ריע אביך כלומר אבותיך, ודבר 

זה ענין גדול מאוד שיאהב את ריעו כמותו. אבל דבר זה בשביל שישראל הם עם אחד ומצד זה ראוי שיהיו ישראל  

לחבירו כאלו היה איש אחד דבר זה כאלו לא היו ישראל עם אחד, ולכך    כמו אדם אחד לגמרי, וכאשר אין האהבה

המצוה בישראל ואהבת לרעך כמוך. וכבר בארנו בפרק משה קבל כי דבר זה שאוהב הבריות הוא אהבת השם  

יתב' גם כן, כי מי שאוהב את אחד אוהב כל מעשה ידיו אשר עשה ופעל, ולפיכך כאשר אוהב את השם ית' אי  

יאהב את ברואיו ואם הוא שונא הבריות אי אפשר שיאהב השם ית' אשר בראם. וכן כבוד חבירו אשר  אפשר שלא  

נברא בצלם אלהים נחשב כבוד המקום, וכמו שבארנו למעלה באריכות בנתיב גמילות חסדים אצל כבוד אורחים  

 שנחשב זה כמו הקבלת פני שכינה וכמו שבארנו:  

ר"ע אומר זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם הוא    ובת"כ )ויקרא י"ט( ואהבת לרעך כמוך

כלל יותר מזה. ויש לשאול במדרש הזה למה ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה. ובגמרא בפ' במה מדליקין 

)שבת ל"א, א'( מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כלה כשאני עומד  

רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גיירו אמר ליה דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה על  

כלה ואידך פירושא הוא זיל גמור. פי' שם רש"י דעלך סני לחברך לא תעביד, ריעך ריע אביך אל תעזוב זה הקדוש 

ריך, ל"א חברך ממש כגון גנבה וגזילה ברוך הוא אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חברך על דב

ניאוף ורוב המצות, אידך שאר דברי תורה פירושא דהא מלתא הוא לדעת איזה דבר שנאוי זיל גמור ותדע. ושני  

הפירושים של רש"י הם רחוקים מאוד. ועוד קשה בת"כ דקאמר בן עזאי זה ספר תולדות אדם הוא כלל יותר מזה 

לל גדול בתורה. ונראה לפרש, כי מה שאמר מה דסני לך לחברך לא תעביד, כל  מה ענין זה ספר תולדות אדם לכ

זה מפני שאוהב לחבירו כמו שהוא אוהב את עצמו, וכל זה שראוי לאהוב את חבירו מפני שנברא חבירו בדמותו 

ובצלמו, ומפני שיש להם דמות וצלם אחד הרי בצד הזה חבירו והוא עצמו דבר אחד כאשר יש להם צלם אחד  

לגמרי. והדבר שהוא במעלה העליונה באדם הוא שיהיה לו הצלם הזה בשלימות, וכמו שאמרו ז"ל במס' אבות  

)פ"ג( חביב האדם שנברא בצלם אלהים וכאשר אוהב את חבירו שנברא בצלם אלהים, ואז האדם הזה צלמו צלם  

שהתבאר לפני זה ויתבאר   אלהים ולכך הוא אוהב את חבירו כמותו שנברא בצלם אלהים וצלם אחד להם, וכמו

אחר זה, ודבר זה תכלית התורה שיקנה האדם מעלה זאת העליונה הוא צלם האלהים. ולכך הוי שפיר מה שאמר  

ואידך פירושא, כי כל התורה כולה פירוש באיזה צד יגיע למדרגה הזאת שיהיה האדם בצלם אלהים לגמרי. ולכך  

איברי האדם הם צלמו, וכבר בארנו זה למעלה בנתיב התורה המצות עשה בתורה הם רמ"ח כמנין איברי האדם ו

ג"כ ע"ש. ולכך אמר )ר' עקיבא( ]בן עזאי[ כי זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלהים את האדם בדמות אלהים  

עשה אותו הוא כלל יותר, כי מה שיש לאדם תולדות בשביל זה הוא לגמרי בדמות אלהים שאם אין לו בנים כאלו  

ורביה כאלו הוא ממעט הדמות שנא'  הוא ממעט הד )יבמות ס"ג, ב'( כל שאינו עוסק בפריה  מות, שכך אמרו 

בדמות אלהים עשה אותו וסמיך ליה ואתם פרו ורבו וגו'. והדבר הזה מפני כי הדמות הוא צריך שיהא נשאר קיים,  

כך אמר זה ספר תולדות  וכאשר עוסק בפריה ורביה הרי הוא מוליד בדמותו ובצלמו וזה נקרא דמות גמור, ולפי



אדם בדמות אלהים עשה אותו הוא כלל יותר. וזה דווקא כאשר יש לו תולדות וכל התורה הוא פירוש זה באיזה 

ענין מגיע האדם למעלה זאת והוא ע"י מצות עשה שהם רמ"ח כנגד אברי האדם שהם צלמו כמו שבארנו זה  

זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלהים את האדם בצלם    במקום אחר. כך פי' ת"כ. ועוד כי בפסוק זה נאמר בפי'

אלהים עשה אותו, ובזה הפסוק נזכר כי כל תולדות האדם נבראו בצלם אלהים. וכלל זה יותר מן ואהבת לרעך  

כמוך, כי ואהבת לרעך כמוך משמע כמוך ולא יותר ואם הוא מתבזה א"כ חבירו ג"כ יהיה מתבזה שהרי לא כתיב  

וך ולא יותר מן כמוך, אבל פסוק זה לא כתיב כמוך רק בדמות אלהים עשה אותו לכך הוא אלא ואהבת לרעך כמ

כלל יותר ויותר. והגרסא בילקוט בפ' בראשית ר' עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה בן עזאי 

שלא תאמר    אומר זה ספר תולדות אדם כלל גדול בתורה. ר' עקיבא אומר ואהבת לרעך זה כלל גדול בתורה

הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חבירי עמי אם אתה עושה כך דע למי אתה מבזה 

בדמות אלהים עשה אותו ע"כ. ונראה כי טעות סופר הוא כי מה שאמר שלא תאמר וכו' הכל דברי בן עזאי הם 

הוא כלל גדול יותר שלא תאמר כי מן ואהבת   שאמר כי זה ספר תולדות אדם כלל גדול יותר, ועל זה קאמר כי לכך

לרעך כמוך משמע שאם נתבזה יתבזה חבירו עמו לכך זה ספר תולדות אדם הוא כלל גדול יותר, כך הגרסא וכך  

 הוא בב"ר בפ' בראשית, כך פירוש ת"כ: 

ראוי הוא אל    ועוד יראה פי' זה מה שאמר כי זה ספר תולדות אדם הוא כלל יותר, שר"ל כי זה ספר שהיא התורה

תולדות האדם שהם כלל המין ואליהם שייך הספר הזה לא אל הפרט, כי הפרט במה שהוא פרט בודאי ובאין 

ספק הוא יש בו קצת שנוי במה שהוא פרט זה, ואין התורה רק אל הכלל במה שהוא כלל. ולכך אמר כי זה ספר 

יותר, כי כל התורה אינה רק שהיא צורת ה ולכך התורה היא רמ"ח מצות עשה  תולדות האדם הוא כלל  כלל, 

כמספר אברי האדם כמו שאמרנו למעלה, ודבר זה עמוק מאוד. אבל פי' ראשון עיקר שכך מוכח המדרש ועיין עוד  

ותמצא בחבור עין יעקב בהקדמת הכותב שמצא בחבור מדרש אחד וז"ל, בן זומא אומר מצינו פסוק כולל יותר  

ר מצינו פסוק כולל יותר והוא ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר מצינו והוא שמע ישראל וגו'. בן ננס אומ

פסוק כולל יותר והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר וגו'. עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי דכתיב ככל  

לל גדול, ר"ל  אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו'. ופי' מדרש זה כי מ"ד שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד כ

פסוק שמע ישראל על יד מצוה זאת הוא הדבוק בו ית' לגמרי ובפרט בתיבת אחד וכמו שהתבאר למעלה בנתיב  

התפלה ע"ש, וכמו שכתוב אחר זה ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובודאי האהבה הוא הדבוק בו יתב' לגמרי  

ל גדול בתורה ושאר המצות אינם רק פירוש כדכתיב לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו. ולכך שמע ישראל הוא כל

באיזה ענין יהיה לאדם הדביקות הגמור, וזה כאשר הוא שומר התורה וכל המצות הם הכנה אל הדבוק הזה, 

ובמצות שמע ישראל הוא עצם הדבוק הזה. ואמר בן ננס ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול יותר, וזה כמו שאמרנו  

גמרי דבר זה מצד שהוא אדם בשלימות וזה כאשר יש לו צלם אלהים בשלימות,  כי זה שהוא אוהב רעהו כמותו ל

ודבר זה הוא על ידי מצות התורה שהם רמ"ח והם משלימים צלם האדם ואז אוהב לריעו כמותו לגמרי, מפני כי 

רעהו ג"כ נברא בצלם אלהים וצלם אחד להם כך פירוש זה. מכל מקום נוכל לפרש ואהבת לרעך כמוך זה כלל  

גדול בתורה כמו שפירש רש"י, וכך יש לפרש הגמרא ג"כ כי כאשר מה דסני ליה אינו עושה לחבירו כל שכן וקל 



וחומר שאינו עושה למי שבראו מה שהוא שנאוי לו יתב' וזהו כל התורה. ועוד דודאי שנאוי לחבירו כאשר עובר 

שאינו עושה לעצמו דבר שהוא שנאוי    מצות הש"י ולכך אמר ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, כי כמו

לעצמו כך לא יעשה לחבירו דבר שנאוי, ובודאי שנאוי לחבירו שיעשה האדם דבר נגד הש"י. אך לשון התלמוד  

שאמר מה דסני עלך לחברך לא תעביד לא משמע פירוש זה, ועוד קשיא לי למה לא אמר בגמרא מה שהוא שנאוי  

שנואים אל הש"י, וכן לר' עקיבא דאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול    אל אלהיך לא תעשה ובודאי כל העבירות

בתורה למה לא אמר ואהבת את ה' אלהיך הוא כלל גדול בתורה כי מי שהוא אוהב הש"י בודאי אינו עובר את  

דבריו. ומכל מקום אין זה קשיא כל כך דלא ידעינן איזה דבר שנאוי אל הש"י וא"כ לא למדו כל התורה על רגל  

אחד, אבל אדם יודע מה שהוא שנאוי לו וזה לא יעשה לחבירו, אבל מכל מקום הוי מצי למימר ואידך הוי פירושו 

דבלאו הכי צריך לומר כך. ולפי מה שאמרנו לא קשיא, כי לא בא לומר רק כי מה הוא שלימותו של אדם ועל זה 

עליונה, ומעלה זאת יש לו כאשר אוהב אמר כי שלימותו האחרונה מה שנברא האדם בצלם אלהים והוא מעלתו ה

את חבירו כמותו מטעם אשר התבאר, ושיהיה אוהב את חבירו כמותו דבר זה אי אפשר רק כאשר יש לו מעלת  

הצלם לגמרי, ודבר זה אינו רק כאשר יש לו התורה שהם רמ"ח מצות עשה שהם צלם האדם. ואל יקשה לך הרי 

לחיי חברך ואיך יהיה מקיים ואהבת לרעך כמוך, כי דבר זה ענין אחר,    דרש ר' עקיבא וחי אחיך עמך חייך קודמין

דלענין חייו בודאי חייו קודמים, רק לענין האהבה שיהיה אוהב אותו בזה יהיה אוהבו כמותו. ומה שאמר בן פזי  

את הכבש האחד תעשה בבקר הוא כלל גדול בתורה יותר, רצה לומר מה שהאדם עובד הש"י בתמידות הגמור  

וא עבדו, וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר את הכבש האחד תעשה וה

זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם עבד   וערב דבר  נאמר על קרבן תמיד שחר  וגו' שזה  בבוקר 

כבן פזי משום דכתיב   להקב"ה וכל שאר התורה פירושא שע"י המצות הוא עובד את בוראו לגמרי. ואמר דהלכה

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו, ומדשנה הכתוב לומר וכן תעשו וכבר 

הזהיר לפני זה על עשיית המשכן, וכפל אזהרה הזאת מפני כי דבר זה הוא כלל גדול בתורה הוא העבודה ולכך 

ואת המשכן הוא על העבודה. ומ"מ התבאר לך בדברים אלו אשר  שנה בו לומר וכן תעשו לחזק הדבר ביותר, כי צו

 אמרנו כמה גדול הוא אהבת חבירו שהוא כלל גדול בתורה:

 

 

 

 



Riddles of the Week 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד ב 

דאימיה דרב נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי: בריך גנבא הוה. לא שבקתיה גלויי רישיה. אמרה ליה: כסי רישיך,  

 . הוי עלך אימתא דשמיאכי היכי דתי

#2 

 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות הכשר וטבילת כלים סימן קכ סעיף ג

 כלים. על טבילת  ואם הם שנים או יותר, מברך ,כליטבילת  על יברך

 #3 

 ספר מצוות גדול עשין סימן ג

ועוד דרשתי להם כי משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו לישראל אין לך שום מצוה שתהא אות ועדות כי אם  

שלש מצות והם מילה ושבת ותפילין שנכתב בשלשתן אות והם שלשתן אות ועדות לישראל שהם עבדים להקב"ה  

שני עדים שהוא יהודי הלכך ועל פי שנים עדים יקום דבר כל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו  

בשבת ויום טוב שנקרא שבת ושבת נקרא אות פטור אדם מלהניח תפילין )מנחות לו, ב( כי די שיש לו שני עדים  

שהוא יהודי, עדות שבת ועדות מילה. אבל בחול חייב כל אדם להניח תפילין כדי שיהא לו שני עדים, אות תפילין 

 .עם אות המילה

 

 

 



Rabbi Berach Steinfeld 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א

סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן, ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך. דאמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור  

 -אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל; שבתחלה, מי שיש לו אב  

ולמדתם אתם, התקינו   - לא היה למד תורה, מאי דרוש? ולמדתם אותם    -שאין לו אב  מלמדו תורה, מי  

היה מעלו   -שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש? כי מציון תצא תורה; ועדיין מי שיש לו אב  

ותן כבן ט"ז לא היה עולה ולמד, התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך; ומכניסין א  -ומלמדו, מי שאין לו אב 

מבעיט בו ויצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי   - כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו  

 .תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמה סעיף ז 

עיר ועיר. וכל עיר שאין בה מלמד תינוקות, מחרימין אנשי העיר עד שיושיבו   מושיבין מלמדי תינוקות בכל

מלמד תינוקות. ואם לא הושיבו, מחריבין העיר שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית  

 רבן. )ועיין בחושן המשפט קס"ג סעיף ג'(. 

 תוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א

וכגון שיש כאן כ"ה ינוקי שראויין להשכיר   - אילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא  מתקנת יהושע בן גמלא ו 

להם מלמד ואם תאמר הא אי הוה ממטינן להו למתא אחריתי יצטרכו מלמד בפני עצמן כיון דאיכא כ"ה 

יים ינוקי וא"כ מאי נפקא מינה וי"ל דנפקא מינה דאי הוו ב' מלמדי תינוקות באידך מתא היו יכולין להושיב חצ

 בפני זה וחציים בפני זה.

 תשובות והנהגות כרך ג סימן רפג

"בני   בעל  זצ"ל  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  וצדיק  )הגאון  המחבר  דעת  דאורייתא"  "תמכין  בתקנות  והנה 

יששכר"( שמה"ת החיוב הוא ללמד תלמידים בעצמו או בכספו, ורבי יהושע בן גמלא תיקן גדר החיוב שיהיה 

מוכן לקבל גם בלי כסף, ומי שלא משתתף בהקמת ת"ת כזה דעתו שגם מ"ע ללמד בנו לא  ת"ת בהמקום  

יצא, שחכמים תיקנו כן לקיים המ"ע, ובפמ"ג בפתיחה )בנושא אחר( מביא שהואיל וכן היא תקנת חז"ל  

 לקיים המ"ע, גם מה"ת לא יצא. 

 



 יצחק זילברשטיין עמוד צד רבי –ווי העמודים 

 

 

 



 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קיג

 ד לבנות ממעות מעשראם יכולין לשלם שכר למו

הנה בדבר אם רשאי לשלם שכר למוד הבנות בבי"ס שנקרא בית יעקב ממעות מעשר, ודאי יש חלוק בין 

בנים לבנות מדינא דללמוד מקרא הא חייב האב ללמד לבניו אף בשכר, וממילא הוא דבר שבחובה שאינו 

רי אין זה דבר שבחובה ואם יש רשאי לשלם מהמעשר, אבל לבנות שאין חיוב על האב ללמד להן תורה, ה

צורך היה שייך להתיר ליתן מכסף המעשר. אבל במדינתנו כאן שמחוייבין מדינא דמלכותא ללמדם בבתי 

ספר שלהם ובחסדי השי"ת על ישראל איכא הרשות ללמדם בבתי ספר שתחת הנהלת ישראל כשרים ויראי 

יעקב דבית  כהא  כשר  בבי"ס  ללמוד  בתו  יתן  לא  שאם  שנמצא  התורה    ה'  בדרך  שם  להתחנך  וכדומה 

והאמונה ושמירת המצות הרי יהיה מוכרח ליתן אותה לבי"ס של המדינה שהוא ח"ו ללא תורה וללא אמונה,  

שזה מחוייב גם לראות שתהיה בתו כשרה להאמין בה' ובותרתו /ובתורתו/ ולקיים כל מצותיו אף בהוצאת  

 ממון, וממילא הוא דבר שבחובה. 

מן ש"ו סעיף י"ד שאם לא רצה האב להשתדל בהצלת בתו כשהוציאוה להוציאה מכלל ישראל  ועיין באו"ח סי 

כייפינן ליה, אלמא דעל האב איכא חיוב ע"ז, ואף שבמ"ב בשער הציון כתב דנקט בתו משום סיפא דאי לא  

לם ורק בעי כייפינן לו כי הוא גואלה וקרובה משמע שאינו מדין חיוב על האב אלא מחיוב שעל כל אדם בעו

משום שהוא קרוב מוטל עליו אותו החיוב עצמו בדין הקרוב קרוב קודם, שמדין זה היה מסתבר שיכול ליקח  

מכסף מעשר. אבל תמוה חדא דפשוט דאף שלר"ל איתא בנזיר דף כ"ט דליכא חיוב חינוך לבת, אין הלכה 

לו בתו, וכמפורש במתני' כן אלא כדהיה פשוט שם לגמ' דחייב גם בחינוך בתו עד דהקשה אלא לר"ל אפי

דיומא דף פ"ב שמחנכין תינוקות להתענות ביו"כ ומפורש בגמ' שהוא גם תינוקות בנות, ועוד אף לתירוץ 

זה אליבא דר"ל הוא רק בחינוך מצות אבל ללמדה להאמין בה' ובתורתו ולהשמר מאיסורין ודאי הוא מחוייב. 

נמצא שהוא ג"כ דבר שבחובה שאינו רשאי ליקח ממעות  ופשוט לע"ד שאף בשכר מחוייב בין לבן ובין לבת. ו

מעשר וצ"ע לשון שעה"צ. אבל למעשה מה שראוי לפי פרנסתו לשלם זה אינו רשאי ליקח מכסף מעשר 

 ואם מבקשים יותר יכול ליקח המותר מכסף המעשר וזהו גם בשכר למוד דבנים.  

דינא פטור כי פרנסת עצמו קודם לכל  ולפי חשבון מעשר שלו ניכר שהוא מרויח פחות מכדי הוצאתו שמ

אדם כדאיתא ברמ"א /יו"ד/ סימן רנ"א סעיף ג' והוא למעלה יתירא ומדת חסידות ליתן המעשר לצדקה  

 ולדחוק בהוצאת בני ביתו ודאי אין להחמיר בזה. ידידו המברכו בכוח"ט בזכות המעשר, משה פיינשטיין 




