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 " כבני מרון וכל באי עולם עוברים : "ח נאמר לגבי הדין בראש השנה "בגמרא ראש השנה דף י
 :ומביאה שלש דעות" בני מרון" הגמרא דנה בהסבר הביטוי 

לתת מעשר בהמה מכניסים  כשרוצים:הסבר)  כבשיםבבבל אמרו כבני אימרנא דהיינו כמו . 1
סופרים אותם וכל עשירי ,אותם לדיר ועושים בו פתח צר ומעבירים את הכבשים אחד אחד 

על זה נאמר בתפילת ונתנה תוקף בראש השנה  . ( והוא מיועד  לקרבן  מסמנים אותו בצבע אדום
 ."מעביר צאנו תחת שבטו , כבקרת רועה עדרו"
שהוא הר גבוה תלול  וצר שבו יכולים לעלות רק אחד  וןכמעלות בית מירריש לקיש אומר . 2

 .אחד
 .רבי יהודה אומר כמו חיילים שהולכים בטור אחד אחד בזה אחר זה. 3
לאור זאת מתבקשת . ה דן כל אחד ואחד "ל הוא שהקב"לכל הדעות הנהמשותף הרעיון  

, שנספרים אחד אחד כבשים: סימולים שונים כדי להסביר רעיון זה  3השאלה מדוע אנו צריכים 
פירושים שונים לשאלה  4להלן נציג . ?העולים במעלה הר צר והחיילים ההולכים בטור אחד אחד 

 ?סימולים שונים ומדוע דוקא סימולים אילו  3שבהם מוסבר מדוע יש צורך ב  זו
 
 בינוניים ורשעים, כנגד צדיקים .1
 

 ינוניים ב ,צדיקים: סוגים שיש בעם ישראל  3ל הם כנגד "הדוגמאות הנ 3מסביר ש  א"מהרשה

 : כלהלן .שעיםרינוניים ב, דיקיםצ: ראשי תיבות  "צבור"הרמוזים במלה ורשעים 

 :כמאמר הגמרא) .הכבשים שסופם למות מרמזים על הרשעים שיגזר דינם למוות. א
 ".סוף בהמה לשחיטה"  
נאמר שם שאם  כוהנת רוצה . בית דוד מרמזים על הצדיקים כמאמר הגמרא בקידושין חיילי.ב

 להינשא לכהן בודקים את היחוס שלה  פרט לאלה שאבותיהם מחילי בית דוד שהיו צדיקים
 .שזכותם וזכות אבותיהם מסייעתם

תלויים ועומדים העולים במדרון הר צר תלויים בין שמים וארץ מרמזים על הבינוניים שנשארים . ג
 .ודינם לא נחתם לאלתר

 

 . מציאות של השגחה פרטית והשגחה כללית. 2
 

להשגחה הפרטית על כל אחד בנוסף מלמדות שיש גם השגחה כללית  ל"הדוגמאות הנשלשת 
וכולם בסקירה : ח"כמאמר רבי יוחנן בהמשך דברי הגמרא שהזכרנו בראש השנה דף י .ואחד
יש תצפית על כל המרחב והמפקד הצבאי  עולה במדרוןל, שלו הרועה סוקר את העדר ". אחת

ה דן כל איחד ויחיד וגם את הציבטר שבכללותו שהרי "כך הקב!. סוקר את כל חייליו במסדר 
עשה עבירה אחת היטה את כל העולם ואת : היחיד משפיע במעשיו כל כל הכלל כמאמר הגמרא 

 .ת עצמו לכף זכותעשה מצוה אחת היטה את העולם וא,עצמו לכף חובה
 
  לימוד זכות על עם ישראל העומדים לדין. 3
 

 .התמימות מלמדות על החוטאים שנהגו  תמימות ולכן לא עשו עבירות בזדון הכבשים  .א
מרמזים על הסכנות והפיתויים שעומדים בפני האדם כמו שיש סכנה  מעלות הר מירון .ב

 .למעפילים בהר תלול וצר שכל תנועה פזיזה עלולה לדרדר אותו במדרון
 כך עם ישראל ערבים זה . מתנהגים  כצוות שכל אחד שומר על רעהו ומחפה עליו  -ליםיהחי. ג

 .משתתפים בצער הזולת ושמחים בשמחתו
 
 ם הדיןסמל לחרדה מיו. 4
 

העולים . כל עשירי יהיה קודש -הכבשים: וסכנת מוות  ל יש מצב של חרדה"בכל הדוגמאות הנ
זה מרמז על . צר ותלול עלולים ליפול לתהום והחיילים עלולים למות או להיפצע במלחמה במדרון

  .'וכו מי בעיתו ומי לא בעיתו, החרדה שצריכה להיות ביום הדין מי יחיה ומי ימות
                       


