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1. DEVARIM 30:10-13 – THE MITZVAH OF ‘HAKHEL’ 
	

 לֵאָרְשִי־לָכ אֹובְב )אי( :תֹוּכֻסַה גַחְב הָטִמְשַה תַנְש דֵֹעמְב םיִנָש עַבֶש ץֵקִמ ֹרמאֵל םָתֹוא הֶֹשמ וַצְיַו )י(
 :םֶהיֵנְזָאְב לֵאָרְשִי־לָכ דֶגֶנ תֹאזַה הָרֹוּתַה־תֶא אָרְקִת רָחְבִי רֶשֲא םֹוקָמַב ָךיֶֹהלֱא קָֹוקְי יֵנְפ־תֶא תֹואָרֵל
 ּואְרָיְו ּודְמְלִי ןַעַמְלּו ּועְמְשִי ןַעַמְל ָךיֶרָעְשִב רֶשֲא ָךְרֵגְו ףַטַהְו םיִשָנַהְו םיִשָנֲאָה םָעָה־תֶא לֵהְקַה )בי(
 ּועְמְשִי ּועְדָי־ֹאל רֶשֲא םֶהיֵנְבּו )גי( :תֹאזַה הָרֹוּתַה יֵרְבִד־לָכ־תֶא תֹוׂשֲעַל ּורְמָשְו םֶכיֵֹהלֱא קָוֹקְי־תֶא
־תֶא םיִרְֹבע םֶתַא רֶשֲא הָמָדֲאָה־לַע םיִיַח םֶתַא רֶשֲא םיִמָיַה־לָכ םֶכיֵֹהלֱא קָוֹקְי־תֶא הָאְרִיְל ּודְמָלְו
	:ּהָתְשִרְל הָמָש ןֵדְרַיַה

	
2. RAMBAN – WHAT ARE THE CHILDREN DOING THERE? 
	

 םהינבו .'ה תא האריל תודמולו תועמוש ןה םג יכ ,םישנהו םישנאה "ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל"
 ףטה ןיא יכ .םתוא וכנחיו םוליגרי תובאהו ,ולאשיו ועמשי יכ ,ףטה םה ודמלו ועמשי ועדי אל רשא
 יכ ,דיתעב ~ האריל ודמלו םעט הזו ,ךנחתהל םיבורקה םינשה ינטק םה לבא ,םידש יקנוי הזה
 ףטהו ,עומשל םישנהו דומלל םישנאה ,)א ג הגיגח( ורמא וניתובר לבא ."ואריו ודמלי" רמא הלעמל
	.םהיאיבמל רכש ןתיל ,אב המל

	
3. TALMUD BAVLI, CHAGIGAH 3A – BRINGING CHILDREN IS GOOD FOR THE PARENTS 
	

 עשוהי יבר ינפ ליבקהל וכלהש אמסח )ןב( רזעלא יברו הקורב ןב ןנחוי יברב השעמ :ןנבר ונת
 ונא ךימימו ,ונא ךידימלת :ול ורמא ?םויה שרדמה תיבב היה שודיח המ :םהל רמא .ןיעיקפב
 לש תבש ?התיה ימ לש תבש ,שודיח אלב שרדמה תיבל רשפא יא ,ןכ יפ לע ףא :םהל רמא .ןיתוש
 ?הב שרד המו .להקה תשרפב :ול ורמא ?םויה הדגה התיה המבו .התיה הירזע ןב רזעלא יבר
 המל ףט ,עומשל תואב םישנ ,דומלל םיאב םישנא םא .ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה
	!ינממ הדבאל םתשקבו םכדיב התיה הבוט תילגרמ :םהל רמא .ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ?ןיאב

	
4. MAHARSHA – WHY WAS IT ONLY A BENEFIT FOR THE PARENTS, NOT THE KIDS? 
	

 ףאש ירה 'וגו ודמלו ועמשי ועדי אל רשא םהינבו ןינע ותואב יכה רתב ביתכ אהד ,הזב ןייעל שי
 ךוניחל רבכ ועיגהש םינטקב ארק אוההד ל"יו ?דומלו העימש ללכב םה ועדי אל רשא םינטקה
 ונייה 'ועדי אל רשאו' .הרות ודמלמ ויבא ךוניחל עיגהש ןטק ןנירמאדכ דומלו העימש ללכב םהו
 ירייא אל כ"ע אכהד ףטה כ"או ,םישנו םישנא יבג ארקב רכזנש תושעלו רומשל ןיעדוי ןניאש
 המלו .דומילו העימש ללכב ןניאו ךוניחל ועיגה אלש םינטקב ירייא ףטהד אלא .... ךוניחל ועיגהב
 תויתוא םה םהירחאלו ןהינפלש ףט תויתוא תוחצ ךרדבו .....ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ... ?םיאב םה

......'יח  ץע  קיזחהל ' "ק  מהבב ףטה  ןיאיבמש  ונייהד  ,י  	ע"ץ ח"
	
	
	



	
	
5. TOSAFOT – BRINGING LITTLE CHILDREN TO SHUL 
	

. תסנכה תיבב  םינטק  איבהל  וכמס  הז  לעו  :ןהיאיבמל  רכש  ןתיל  ידכ  	
	
6. ABARBANEL – READING THE TORAH IN PUBLIC ON SUKKOT 
	

 יבמופ ותואב הרותה תא ארוק היהו הלודג המיב ךלמל םישוע ויהש )ט"מ ףד הטוס( ורמא ארמגב
 טפושה וא איבנה וא לודג ןהכה היה הנשו הנש לכבש בותכ יתיאר רבכו .הבר הלודגו דובכב לודג
 ארקיו תומש הלאו תישארב רפס םילשמ היהשו הרותה ןמ קלח תוכסה גחב ארוק רודה לודגו
 םירבדה הלא רפס ךלמה ארוק היה גחב הטימשה תנש תיעיבשה הנשבו םינש ששב יניס רבדמבו
 ןורחאה תרצעה גח ינימשה םויבש ונימיב גהנמה ראשנ ןאכמשו אוהה ןפואב הרותה םייסמו.......
 התוא םייסמו להקבש לודגה דמוע .הרותה תא םימילשמ ונא םויב ובש הרות תחמש םוי םיארקנ
	 .אוהה יהלאה ןמזב ךלמה השעמ ןוימדל הכרבה תאזו תשרפ ןמגרות ילבמ ארוק ומצעב אוהו

	
7. MASECHET SHABBAT 119B – CHILDREN ARE GREATER THAN SCHOLARS 
	

 ."וערת לא יאיבנבו יחישמב ועגת לא" )בכ ,זט א םימיה ירבד( :ביתכד יאמ בר רמא הדוהי בר רמא
 יבר םושמ שיקל שיר רמא .ח"ת ולא ,וערת לא יאיבנבו .ןבר תיב לש תוקונית ולא ,יחישמב ועגת לא
 ידיד ייבאל אפפ בר ל"א .ןבר תיב לש תוקונית לבה ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא :האישנ הדוהי
	)ב:טיק ףד תבש תכסמ( ...אטח וב ןיאש לבהל אטח וב שיש לבה המוד וניא ל"א ?יאמ ךדידו

	
8. MALBIM – WHY BRING KIDS TO HAKHEL (SHUL)? 
	

 ןיידע םיעדוי םניא םגו ,םירבדה אשונב םידורט ויהי אל םהיתובשחמו האירקה ןינע ועדי אלש יפל
 אוהש םילודגהב רמאנה תלעותה וגישי אלש ףאו ,םהב קזח רויצה חכ ןכל ,וילבהו םלועה תדרטמ
 הזה דמעמהש יפל םילודגהמ רתוי יללכ תלעות וגישי לבא ,הרותה תויטרפ לכל הקושת גישהל
	.......םהייח ימי לכ םהיניעל בצנ היהי

	
	
	
	


