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 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א

אמר ליה: מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באגדתא דרב חסדא 
 .הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו -ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרווייהו: מאי הר סיני 

 



 דף פט עמוד א -תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 
תשע מאות ושבעים מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך 

וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן  -ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! 

אמר לו: אחוז בכסא כבודי,  -וני בהבל שבפיהם. אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפ -תשובה! 
וחזור להן תשובה, שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו 

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ  -ועננו עליו. אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 
לא יהיה  -צרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה מצרים. אמר להן: למ

זכור את יום השבת  -דה זרה? שוב מה כתיב בה עבוד לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין
לא תשא, משא ומתן יש ביניכם?  -לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה 

כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב,  -מה כתיב בה  שוב
קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' 

לו דבר, שנאמר עלית למרום לא כתיב. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר  -ואילו תנה הודך על השמים 
שבית שבי לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן 

 מי הוה ידע? -את הקטרת ויכפר על העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מז עמוד ב

עליו, ואין מדקדקים עליו. אמר רבי אלעזר: מאי קראה? דכתיב: ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ואין מרבים 
ותחדל לדבר אליה, אמרה לה: אסיר לן תחום שבת! באשר תלכי אלך. אסיר לן יחוד! באשר תליני אלין. 

נמסרו לב"ד!  מפקדינן שש מאות וי"ג מצות! עמך עמי. אסיר לן עבודת כוכבים! ואלהיך אלהי. ארבע מיתות
 באשר תמותי אמות. ב' קברים נמסרו לב"ד! ושם אקבר. מיד, ותרא כי מתאמצת היא וגו'.

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ק עמוד ב

אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה. דרך ארץ 
 .מתרנגול

 מזמור עג מדרש תהלים שוחר טוב

[עג, ט] שתו בשמים פיהם. פרעה אמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה ב), נבוכדנאצר אמר (מאן הוא 
אלהא) [ומן הוא אלה] די ישיזבינכון מן ידי (דניאל ג טו), אבל אני ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אמר ר' 



לעתיד הנקבה תסבב את הזכר, שנאמר שמואל בר נחמני לפי שבעולם הזה הזכר מסבב את הנקבה, אבל 
נקבה תסובב גבר (ירמיה לא כא), לפי שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו תשובה ויעשו 
רצונו, אבל לעתיד ישראל מחזירין אחר הקדוש ברוך הוא שיעשו רצונו, שנאמר ואת רוחי אתן בקרבכם (יחזקאל 

חסידא בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים, אין התאנה אומרת כלום, אמר ר' שמעון בשם ר' סימון לו כז), 
, בעולם הזה אדם הולך ומשמש אבל לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת, והיא צווחת ואומרת שבת היא

מטתו נדה, אין מטתו מעכבתו, אבל לעתיד אדם רוצה לילך ואשתו נדה, האבן צועק ואומר נדה היא, לכך עד 
ת השובבה (ירמיה לא כא), שהיא עתידה להיות מלהטת לפני הקדוש ברוך הוא שהן עושין מתי תתחמקין הב

תשובה, והקב"ה עושה להן רצונם, ולא עוד אלא אף השמים מטיפין להם עסיס, שנאמר והיה ביום ההוא יטפו 
 ההרים עסיס (יואל ד יח), ואין יטיף אלא לשון נבואה, שנאמר והטף אל דרום (יחזקאל כא ב).

 22ח"א עמוד  יח שרפי קודשש

 

 



 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סח עמוד ב

 יום שניתנה בו תורה הוא. -אמר רבי אלעזר: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא 

 למוד בבלי מסכת שבת דף יא עמוד את

סיפא אתאן לדברי תורה.  -ואם התחילו אין מפסיקין, מפסיקין לקריאת שמע. הא תנא ליה רישא אין מפסיקין! 
אמר רבי יוחנן: לא שנו מפסיקין לקריאת שמע, ואין מפסיקין לתפלה.  -דתניא: חברים שהיו עוסקין בתורה 

 מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה. - . אבל כגון אנואלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו, שתורתן אומנותן

 

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב

רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב. והוו קרו ליה 
 רבנן בר בי רב דחד יומא.
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Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

 

 

Comments on Previous Shows 

Show 221- Extremism I 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

 

Show 222- Extremism II 

Comments on the show 1 click here 

 

Show Suggestions 

The Lubavitcher Rebbes Torah click here 
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https://drive.google.com/open?id=1uo17SGEkKNk4P6tEEHn99VMAa23Wqek_
https://drive.google.com/open?id=1yQxHfWKLJW8F6LhuDLMg-tFZlSn4Xbzs


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Mr. Turx underplayed the current Escalation of blatant anti-Semitic assaults, 

specifically here in Brooklyn. Statistics state a 30% increase in just 4 

months.  

He seemed detached from the street scene. Sounded like a politician 

speaking with utmost political correctness. He’s talking about David Duke & 

George Soros??   

I'm dealing with the average Poshiter Yid walking on Eastern Parkway to go 

daven Mincha, who gets smacked in the head and pushed into the street.  

He relates to mundane activity such as rhetorical racist comments, which 

have “always been”.  

And the notion of even mentioning the shtetls in Europe??  We are not in 

shtetls, and we’re not In Europe! 

He failed to recognize the fact that young minorities in downtrodden 

neighborhoods are angry and physically displaying it now.  

I have contact with Latinos and blacks, and we do get into discussion 

regarding  racial divide. 

In Brooklyn, the wide view amongst these minorities is that their landlords 

are almost always Jewish. They resent the fact that the landlords improve 

the properties and raise their rents. They resent the fact that they don’t own 

the properties. They resent the fact that they did not make it.  

I clearly told one of them today, that instead of driving his Mercedes Benz, 

and spending hundreds of dollars going out and partying every night, that he 

too can accumulate a 10% down payment to buy a property and rent it out 

to establish steady income for him and his family.  



He was awakened. And his argument was quickly squashed. He resents the 

person who provides him housing. But when I explained to him that he had 

the same opportunity, he had no response. 

Bill Anteby  

Show Suggestion 

David 

I enjoy your show. 

I was in Lakewood for Shavuos by my children, and heard a shiur about a 

new product called the impossible burger which is made of all vegetable 

based ingredients. This has made big waves recently, as the competing 

company, beyond meat, made its IPO debut and has multiplied 500% in the 

last month. 

The OU has certified this burger, and has a video posted on their site of a 

chef showing how to prepare a cheeseburger from this impossible beef. 

Rabbi Dovid Norman, a prominent Rov in Lakewood, gave a masterful Shiur 

articulating very clearly why this may be problematic because of Maris 

Ayin, and why it is different from the fake cheeseburgers that have been 

served previously. This may be of interest to your listeners, as Rav Norman 

reported that it is being served in kosher restaurants, and that Goyim who 

tasted it are saying that it tastes exactly like a McDonald's burger. Maybe 

you would interview him on the show. He seemed like a big Talmid Chochom 

and quite articulate and engaging. I can ask my kids for his contact info if 

you were interested. 

Best, 

Sholom B. 

Far Rockaway 



Rabbi Leff 

 

 פסוק יב פרק ל פרשת כי תשאאור החיים 

לזה אמר כל העובר וגו' יתן מחצית השקל כיששכר וזבולון ושמעון אחי עזריה )סוטה כ"א א( ורבים כהם אשר 

שבזה ישוה יחצון כספם לעמלי תורה, ואומרו בשקל הקדש פירוש בעד שקל הקודש שהוא התורה, או ירצה 

הוא לנותן אמרי ספר כאומרו )קהלת ז'( בצל החכמה בצל הכסף, עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )בכורות ה' א( 

שקל הקודש כפול היה, ובא להודיע כי מה שיטול מהקודש בעד מחצית כספו לא שיתנכה מחלק הלומד ונמצא 

 .ונמצא כל אחד בידו שקל שלם והבןהיה כל אחד אין בידו אלא מחצית שכר לא כן הוא כי שקל הקודש כפול 



 אות מג הפלאה מסכת כתובות הקדמה

ויש מן המשפיעים במדה גסה שסוברים שקונים מן הת"ח חלק מתורתו כדרך שאר משא ומתן. אמנם חלילה 

מחשוב כן וכי ימכור תלמיד חכם אפי' שעה אחת בעולם הבא בכל חיי עולם הזה כמ"ש חז"ל וכ"ש שעה אחת 

שובה מכל חיי עוה"ב וכמ"ש חז"ל ]ילק"ש שמות פרק כ רמז רצח[ בפסוק אורח חיים פן תפלס בתורה שהיא ח

שלא תהא נושא ונותן בתורה ובמצות וזהו פשטי' דקרא רחוק מפנינים מכרה שאי אפשר לקנות אותה אפי' 

ליק בעולם הבא שנקרא פנינים. אלא הענין הוא שכל אחד מקבל שכרו משלם וכמו שאמרו המשל מנר שמד

ממנו ואין מחסר אורו כן המחזיקים נוטלים שכרם מאת ה' מן השמים ואינם נוגעים ח"ו בחלקן של הת"ח. ועד"ז 

פרשנו המשנה ]אבות פ"ה מ"ט[ האומר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שאומר לתלמיד חכם מעות שלי שלך 

רמז במשנה דפסחים ]דף פט ותורה שלך שלי זהו מדת עם הארץ שאין אתו ידוע עד מה. וכבר אמרנו לזה 

ע"ב[ הממנה עמו אחר בחלקו רשאים בני חבורה ליתן לו חלקו הוא אוכל משלו והן אוכלים משלהם רצ"ל מי 

שאי אפשר לו לעסוק בחלק תורתו שהיא חלקו לעולם הבא וממנה עמו אחרים שהם ילמדו עבורו והוא יפרנסם 

תם בשביל פרנסת עולם הזה ויכולים בני חבורה הם אין בזה גריעות ח"ו לת"ח לומר עליהם שמוכרים תור

העוסקים בתורה )כמ"ש נזרקה מפי חבורה( ליתן לו חלקו כי הוא אוכל בעוה"ב משלו והן אוכלים משלהן ואין 

בזה פחיתות שכר לתלמיד חכם. וז"ש שמח זבולון בצאתך וגו' שכל אחד ישמח בשלו ואין אחד נוטל חלק 

 חבירו.

 הלכה ח רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן 

גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע 

 לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.

To see the אגרות משה click here 

 הר"ם אלשקר סימן קאשו"ת מ

עוד שאלת אם יש ממש באותן שמוכרין זכיותיהן זה לזה אם זכה הקונה או הפסיד המוכר ואם פעולה זו יש לה 

 עיקר. 

תשובה לא מצאתי מקום לדבר זה כי אם בתשובת שאלה לרבינו האי גאון ז"ל וראיתי להעתיק אותה לך ומשם 

ג להתענות שני וחמישי ובסוף אותו הזמן אמר קבול שכר תבין עקרן של דברים שאלוהו ז"ל מי שהוא נוה

התענית הזה יהיה לפלוני מתנה וכן אם יאמר מכרתי תענית זו השנה בכך וכך לפלוני וקנו קנין על זה היש מזה 

כלו הנאה לאותו שניתן לו כלום וכן מי שנתן לאדם זהב על מנת שיקרא התורה ותהיה זכות הקריאה לו וכו' 

נו כי דברים אלו דברי הבל שאין לסמוך עליהן ואיך יעלה על לב כי שכרו של זה של מעשים תשובה כך ראי

טובים שעשה זה לזה והלא הכתוב אומר צדקת הצדיק עליו תהיה וכן אמר ורשעת הרשע עליו תהיה כשם 

הו אדם שאין אדם נתפס בעון זולתו כך אין אדם זוכה בזכות זולתו היחשוב כי מתן שכר של מצות דבר שישא

בחיקו וילך כדי שיתן זה מתן שכרו לזה אלו ידעו מה הוא השכר לא היה זה נותנו לזה ולא זה מקבלו מזה וכן 



הוא מתן שכר כבוד ויקר שנותנים לו לצדיק על מעשיו הטובים וכתות כתות הם שהן מקבילות פני שכינה 

ך אתה הוא שכבשת יצרך ונשאת משא ומקלסין לפניהם שבח ואומרים לו לצדיק עלה למדרגתך ועמוד במחיצת

המצות ולא נטית להנאה מצוייה אלא עזבת את תאותך וסבלת עול יוצרך וסגפת עצמך ביראתך עתה בא וקבל 

שכרך ותהנה מזיו השכינה כמו שאמרו חכמים מרגלא בפומיה דרב העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה 

ולא תחרות אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והם  ולא פריה ולא רביה ולא משא ולא מתן ולא קנאה

נהנין מזיו השכינה וכל אחד ואחד מעלתו לפי מעשיו כמו שכתוב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וגו' ומה 

תלמוד לומר בין עובד אלהים לאשר לא עבדו אלא כל אחד ואחד לפי עבודתו מתן שכרו וכן אמרו חכמים אמר 

יינו צדיק היינו עובד אלהים היינו רשע היינו אשר לא עבדו אמר ליה עובד אלקים ואשר ליה בר הה"א להלל ה

לא עבדו תרויהו צדיקי נינהו אלא אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחד אמר ליה ומשום חדא 

י בתרי זוזי. זימנא יתירא קרי בה לא עבדו. אמר ליה צא ולמד משוק של חמרים עשרה פרסי בזוזי תריסר פרס

וזה השוטה שמכר תעניתו אכלה כלבא לשירותיה מה שכר יש לו לפני השם ית' וכבר נטל דמים זה לא ליי' ישב 

בתענית אלא סגף עצמו ונפשו באותן הדמים והוא קרוב לקבל פורענות מלקבל שכר כי עשה שם שמים פלסתר 

מה שהן צריכין ומלמדין יש לו שכר גדול בכך וכקרדום לאכול בה לחם. אבל ודאי מי שנותן שכר למלמד ללמד 

והמלמד עצמו פעמים יש לו שכר פעמים אין לו שכר וכן מי שמאכיל עני או חכם לברכו יש לו שכר על כך ויש לו 

הנאה בכך כברכת אותו עני או אותו חכם וכן המסעד מקיימי מצות כדי שיוכלו לקיים יש לו שכר על כך ולהם 

ין בתורה ובמצות להפנות לבותם לעסוק בה יש לו שכר והשכר שיש לו על פעלתו הוא. וביותר מי שעוזר עסוק

ומי שמשיא עצמו לקנות שכר חבירו בדמים או במתנה לבוז הוא ולעג וכל הון יקר וחמודות אין אדם קונה בו 

בוזו לו אמר עולא שכר חבירו וכן כתוב אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו ואמרו חכמים מאי בוז י

לא כשמעון אחי עזריה ולא כיוחנן דבי נשיאה אלא כהלל ושבנא דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אחי הוו מר 

עבד פרקמטי' ומר עסק בתורה אמר ליה פלוג דאיפלוג יצאת בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו 

ן להוסיף ולא לגרוע. ושלום כנפש אביך. משה ן' אל באהבה בוז ובוזו לו עכ"ל. וכל דבריו דברי קבלה הן ואי

 אשקר. נר"ו:

 ג סימן ידשו"ת משיב דבר חלק 

אחד שהי' נודע לאדם גדול מאחיו. מכר חצי זכיותיו ומצותיו בסך גדול עשרים ושנים אלף רוביל. לאיש עשיר 

הולך בתומו וחפץ במצותיו מאד. וקיבל המוכר מחצית הכסף ועד ששילם מחצית השני הלך לחכם גדול ושאל 

ין למעלה כ"כ ואינו אלא כא' מישראל. ואחר ששמע אותו עשיר כזה בחלום והשיבו לו כי אותו המוכר אינו מצו

ביקש לחזור בו ותבע מעות שנתן. והמוכר תובע חציו השני. והגיעו לשאול הדין עם מי וגם אם עיקר הקנין הוא 

 דבר שיש בו ממש. וה' יאיר עיני: 

כסף. כמדתו של עשו שמכר את ראשית דבר. המוכר הראה לדעת כי אינו אדם הגון במכרו שכר הרוחני בבצע 

בכורה שלו. ובזה אותו הכתוב וכתוב ויבז עשו את הבכורה. ולא משום שמכר במחיר נזיד עדשים. שהרי פי' 

הרשב"ם שמכר לו בכסף שויו. אלא שקיים הקנין במאכל עדשים. ומ"מ קרא אותו הכתוב ויבז. דמי שדעתו יפה 

למכור בכל הון שבעולם, ומכ"ש ליקח בצע כסף עבור חלק עוה"ב. ומשכיל על דבר מבין כי אין לרוחני ערך כלל 

והרי בתענית )דף כ"ה( איתא דרחב"ד בעני' הגדול נתנו לו איזה דבר מחלקו בעוה"ב והשתדל להחזיר. ובש"ר 

)פנ"ב( איתא בזה כי הרעישה אשת רחב"ד ע"ז הרבה. ומכ"ש למכור בשאט נפש כבוד אלהים להתענג על ה' 



עונג הגוף בעוה"ז. הרי זה דומה למי שכבד אותו המלך באות הכבוד והוא מכרו לאחר. הרי ביזה בעוה"ב עבור 

בזה כבוד המלך וראוי לעונש. כך המוכר עונג רוחני של עולם הבא עבור תענוג גשמי עליו הכתוב צווח בספר 

הרגישו בעונג  במדבר בשעה שהמתאוננים בקשו בשר וזכרו את התענוג שהיה להם במצרים בגשמיות. ולא

הרוחני שהיה להם במדבר בגלוי שכינה. ואמר ה' עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה' 

אשר בקרבכם. ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים. משמעו שמאסתם עונג הרוחני במה שה' בקרבכם 

ה יצאנו ממצרים. ואותו התרעומת חלה בהיותכם במדבר. מה שרחוקים היו מזה במצרים, ואתם אומרים למה ז

על אותו איש שמאס בעונג עוה"ב ומכרו בעונג גשמי בבצע כסף, ודאי ראוי לעונש, ואין בו מדה של אדם 

המעלה. ולא תקשה מהא דאיתא בסוטה )דף כ"א( דשמעון אחי עזרי' ויוחנן דבי נשיאה מכרו חצי שכר למודם 

רו כדי שיהיו יכולים לעסוק בתורה. וכבר שנינו באבות יפה שעה בתורה עבור שהיו מפרנסם. שאני התם שמכ

אחת בתורה ומעש"ט בעוה"ז יותר מכל חיי עוה"ב. וכל כך אהבו את התורה עד שלא בקשו גם שכרה 

בשלימות בעוה"ב. רק להתענג על ה' במלחמתה של תורה. והלל ושבנא. כשאמר שבנא להלל נערוב ונפלוג 

סק בתורה בדעתא צילותא. אבל הלל היה שקידתו כ"כ עד שלא היה עניו הגדול היו ג"כ כדי שיהא הלל עו

מפריע אותו מתורתו, כדאיתא במס' יומא )דף ל"ה(, מש"ה לא נתרצה, משא"כ שמעון ויוחנן הנ"ל ידעו בעצמם 

להם  כי אם יהיו בדאגת הפרנסה יפריע אותם מלימודם, וכדאי' בעירובין )דף ס"ה( דאמרי אביי ורבא דאי היה

טרדה קלה לא היו שונין כ"כ. מש"ה נתרצו לוותר על עונג רוחני בעוה"ב כדי שיתעסקו בתורה בשקידה ואשרי 

חלקם. משא"כ למכור עונג רוחני עבור עונג גשמי. אין זה אלא מדור המתאוננים כאמור. כל זה דברנו על 

 מחשבותיו ועסקיו של אותו האיש המוכר: 

ש בזה איזה ממשות בקנין או לא. ומתחלה נוח לי לבאר הבדל בין שכר הרוחני ועתה נבוא לגוף השאלה אם י

של תורה לשכר של מצות. ואח"כ נבוא לענין שאנו מדברים. והנה איתא בפסחים )דף נ"ג( בהא דאיבעי להו 

תודוס איש רומי גברא רבא הוי או בעל אגרופין וקפשיט מדתניא את זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חמ"ו 

שמסרו עצמן לכבשן האש למדו ק"ו מצפרדעים כו'. ר' יוסי בר אבין אמר מטיל מלאי לכיס של ת"ח הוי דאר"י 

כל המטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב בישיבה ש"מ שנא' כי בצל החכמה בצל הכסף. וקשה לי הא כמו 

דיב. דמה לעשיר הדיוט לדרוש שמוכיח דלאו בעל אגרופין הוי מדדרש ה"נ יש להוכיח שלא הי' עשיר בעלמא ונ

ברבים אלא ודאי אדם גדול הוי. אלא מתחלה יש להבין מה העלה ר"י במה שאמר כל המטיל מלאי כו'. הלא 

משנתינו היא במכות פ"א דכמו דמסייע לעוברי עבירה מקבל עונש של עוברי עבירה כך מדה טובה של מסייע 

מצוה לשכר תורה. ואם שאין לנו מושג בתענוגי עוה"ב  לעושי מצוה כעושה מצוה אלא צ"ל שאין דמיון שכר

מכ"מ יש לנו להמשיל לשכר המלוכה למי שזוכה לשכר. ויש שני מיני זכיות אחד מי שעושה איזה תיקון במדינה 

שראה המלך לאשרו במתנה כראות עיני המלך באיזה אות הכבוד לכבדו. והשני מי שמתכשר במלחמה הרבה 

שרי הצבא. ואין שני הזכיות שוין. דזכות הראשון הכל יכולין לקבל אותו אות הכבוד ה"ז המלך מרימו למעלת 

וא"צ להוסיף השתדלות שיהא יכול לקבל שכרו. משא"כ זכות השני אין כל אדם יכול לקבלו. שהרי שר הצבא 

דעתו נדרש להיות מלומד ובעל עצה ותבונה ובאסיפת שרי הצבא להתיישב באיזה ענין נחוץ וכל אחד מחוה 

לפני המלך. ומי שהוא באמת אדם פשוט ואם יעלה לגרם מעלת שר הצבא. ובאסיפת השרים הוא יושב ודומם 

הלא ישבע קלון מכבוד. וא"כ אין יכול לקבל שכרו ולהתענג עליו אלא מה עושה המלך ברצונו. מתחלה נותן 

מדרגתו גבוה כשאר שרי  אותו האיש למקום למוד בני שרי הצבא עד שהוא מתכשר לכך. ואם שמכ"מ אין



הצבא מכ"מ יכול לשבת בשבת תחכמוני עם השרים וגם הוא יחוה דבר מצער. כך מעין זה הבדל שכר מצות 

משכר תורה. דשכר מצות הוא כעין זכות איש מדיני. וכל ישראל יכולין לקבלו. משא"כ שכר תורה הוא יושב 

ה העונג הרוחני. ומה הקדוש ברוך הוא עושה מאציל בישיבה של מעלה ומי שאינו ראוי לכך אינו אפשר לקבל ז

עליו עוד בחייו איזה כח למוד. עד שלא ישבע קלון בהיותו לאחר מותו יושב בישיבה של מעלה. וכ"ז העלה ר"י 

דהמטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב בישיבה ש"מ כו'. מעתה תודוס האף שלא היה אדם גדול בתורה מכ"מ 

ך הוא בחייו דבר מצער לדרוש ק"ו מצפרדעים. כדי שלא יהא בוש בישיבה של מעלה האציל לו הקדוש ברו

בעוה"ב. וכ"ז בארנו בהרחב דבר )בס' במדבר כ"א( עה"פ באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם במחוקק 

במשענותם. ולא עוד אלא אפילו לאחר שהעלה ר' יוחנן דהמטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב כו'. מכ"מ אינו 

דומה למסייע לעושי מצוה. דשם תנן שיהא שכרו כעושה מצוה דומיא דמסייע לעוברי עבירה שהעד השלישי 

מסייע לעדים הראשונים ועונשם שוה. ומזה למדנו במכש"כ שכר מסייע לעושי מצוה שיהא שכרו שוה לעושה 

נו שוה לת"ח עצמו כמו מצוה. משא"כ מסייע לת"ח שילמדו אף על גב שזוכה ויושב בישיבה של מעלה מכ"מ אי

שאמר ר' יוחנן עצמו בברכות )דף ל"ד ע"ב( כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא 

לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו. אבל לת"ח עצמן עין לא ראתה וגו'. והדעת נותן ע"ז שהמסובין ויושבין עם המלך 

 לא ישיבתו של זה דומה לישיבתו של זה: 

לענין דידן. דאפילו נעלה עה"ד שאפשר למכור שכר מצוה. א"א למכור שכר תורה. שהרי אם יבא  מעתה נבא

על שכרו ישבע קלון מכבוד בישיבה ש"מ ותו וכי אפשר לעלות עה"ד שאם יכבד המלך לעשות אותו איש 

של  שהראה גבורה ועצה במלחמה לשר הצבא. והוא ימכור אותו זכות לאחר. הלא המלך אינו חפץ ביקרו

הקונה כלל. ואינו חפץ שיהא יושב באסיפת השרים וכמו כן אי אפשר בשום אופן להעלות עה"ד למכור שכר 

מלחמתה של תורה. וממילא בנ"ד שמכר מחצה של כל שכרו ואותו שכר תורתו לא נמכר ממילא בטל כל 

 המקח: 

רי אם נתן המלך אות הכבוד של ואין לנו לחקור אלא במי שמוכר שכר מצוה ביחוד אם יש בזה ממש או לא. שה

זהב לאחד. ה"ז יכול למוכרו אף על גב שהוא חוטא בזה שביזה את המלך. מ"מ ממכרו ממכר. וא"כ היה מקום 

 לומר שמכירת שכר מצוה אפשר הוא קיים אף על גב שראוי להענש ע"ז: 

שלא בא לעולם. ואפילו אבל באמת אין בזה הקנין שום חלות ושעבוד כלל מכמה טעמים. חדא שהרי הוא דבר 

למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אין הקנין חל אלא לאחר שבא לעולם, כדאיתא בב"מ )דף סו:( המוכר 

פירות דקל לחבירו אמר רב הונא עד שלא בא לעולם יכול לחזור בו. משבא לעולם אין יכול לחזור בו דקסבר 

משבא בעולם וכאן אפילו לא חזר עד מותו.  אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בשעת המכר שיהי' המכר חל

ואח"כ חל חלקו בעוה"ב שוב אין המכר חל לאחר מיתה, כדאיתא בב"ב )דף קל"ה:( שאין מכר ומתנה לאחר 

מיתה כפרשב"ם בד"ה ואיזו הוא כו' שהרי אין כח לאדם ליתן מקודם לכן דבר שלא יוכל להקנות באותו הזמן 

תה היאך יכול אדם ליתן אחר שמת ונקבר. שנית, שהרי אין בזה אלא שהוא רוצה שתתקיים המתנה ואחר מי

קנין דברים מה שאין בה ממשות. וכמו מוכר אויר הבית שאין בזה כלום, כדאיתא בב"ב )דף קמ"ז( ש"מ שאמר 

דו ידור פלוני בבית זה כו' לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זו לפלוני וידור בו. ובריש מס' ב"ב איתא וכי קנו מי

מאי הוי הא קנין דברים בעלמא הוא. ומזה הטעם קיי"ל ביו"ד )סי' רס"ד ס"א( שא"א למכור זכות חיוב מצוה. 

היינו שאם יש לו בן למול או ששחט וחל עליו מצות כה"ד, א"א למכור אותו הזכות לאחר אלא א"כ נשבע שיתן 



שכתב דאדם יכול למכור המצות שלו  לו הזכות א"א לחזור בו. לאפוקי מדעת שלטי הגבורים ב"ק פ' החובל

ויעלו לאיש הקונה דהא יש להם ערך עשרה זהובים לאחד. מיהו נראה /דדוקא/ דוקא מועיל הקנין במצוה 

שעתיד לעשות ]פי' א"כ מוכר לו זכות מעשה המצוה וממילא יגיע לו שכרה[ אבל לא במצוה שעשה ]פי' דשכרה 

צוה שיעשה והקונה לא עשה בעצמו ודאי הפסיד לעצמו[. ואנן לבד ודאי א"א למכור. ומכ"ש אם מכר לו המ

קיי"ל כהרא"ש דא"א למכור זכות המצוה ג"כ. וגם השלטי גבורים הנ"ל מודה דיכול המוכר לחזור שאינו אלא 

קנין דברים. אלא דס"ל דכ"ז שלא חזר בו המוכר הוי קנין אף על גב דלא נתפס בקנין. ומחלוקת ישנה היא בפי' 

)דף ס"ו( בהא דאם תפס לא מפקינן מיניה. אם משום דהוי קנין כ"ז שלא חזר ביה. או משום דידע  הגמ' ב"מ

ומחיל. וכבר הובא שני דעות בחו"מ )סי' ס"ו סי"ז, ובסי' קכ"ו סכ"ב בהגהת הרמ"א והש"ך סקצ"ד(. והנ"מ בין 

וה שהוא ימול. ובא אחר שיטת הרא"ש ובין שיטת שלטי הגבורים לענין אם מכר אבי הילד למוהל זכות המצ

ומלו להרא"ש א"צ לשלם י' זהובים. שהרי האב בעצמו לא רצה למול. והקונה לא זכה כלום. וכ"כ השלטי 

גבורים פ' כה"ד בשם הרא"ש. אבל לדעת שה"ג פ' החובל אינו כן אלא כ"ז שלא חזר המוכר קנה הלוקח. וא"כ 

בכורתו ליעקב. ואח"כ אמר לו השבעה לי. ובאמת לא היה חייב התופס לשלם לו. ופליגי בפי' הכתוב וימכור את 

חל קנין הבכורה כלל לא בנכסים דהוי דבר שלא בא לעולם. ולא במעלת הבכורה שהוא קנין דברים בעלמא. 

אלא לשיטת שלטי הגבורים הוי מ"מ קנין אם לא יחזור בו. ומש"ה השביעו שלא יחזור בו. אבל להרא"ש לא 

שאל הריב"ש )בסי' שכ"ח( שראה השואל בשם הרא"ש דהמקנה דבר שלא בא לעולם מהני קנין כלל. וכבר נ

אם נשבע על ככה שקנה הקונה ואפילו מת המקנה המקח קיים. וראיתו ממכירת הבכורה כו' והשיב הריב"ש 

דלאו הרא"ש חתום עלה ע"ש. והא דמכירת בכורה הוא משום שקודם הדבור היה אדם מקנה דבר שלא בא 

 לעולם: 

זור לענין דפליגי במכירת המצות היינו שמוכר זכותו שעליו שהוא יעשה. אבל אם כבר נעשה והוא מוכר נח

השכר. ומכ"ש אם לא עשה הקונה בעצמו מה שעליו לעשות על פי זכותו פשיטא דמכירת השכר בעוה"ב אינו 

בקידושין )ספ"א( ואי  אלא דברים בטלים. תדע שהרי אי מרד ותוהא על הראשונות קמפסיד שכר מעשיו, כדאי'

נימא דמכר מהני ללוקח למיקני שכר המוכר. אמאי מפסיד במאי שתהי המוכר. ולומר דבאמת לא מהני במאי 

דתהי זו גרע מן הקודמת. וכי אפשר לומר דאי שיעבד חלקו לאדם דלא מהני מדה של הקדוש ברוך הוא 

ים בטלים המה לכו"ע. ולא דמי לאות המלך להפסיד שכר התוהה עה"ר אלא ודאי דכל ענין המכירה בשכר דבר

שאם עבר ומכרו מכור. דשכר מצות אינו אלא טבע הבריאה כמו טבע הרפואות שאינו צריך ידיעת הרופא אם 

קיבל את הרפואה או לא. כך המצות עושות שלהן בלי גזרת ה', כדאיתא ברבה ר"פ ראה. משא"כ שכר מלוכה 

פורש במדרש תהלים )קל"ב( ענין העונשין שהוא משל לרופא שהזהיר אינו אלא בידיעת המלך ונותן. והכי מ

לחולה כו' ע"ש באריכות. והיינו דאיתא בירושלמי )שקלים פ"ה( ובב"ר )פ' תולדות( אר"ח כל האומר הקדוש 

ברוך הוא וותרן יוותרו מיעוהי. פי' כמו שאוכל דבר המזיק אין ביד הרופא לוותר על מה שלא נזהר באזהרתו 

יכאב לו. כך א"א לוותר על עונש החטא. והא דתשובה מהני אינו וויתור אלא הוא רפואה המועיל לאותו ושלא 

סם המות. והיינו דכתיב ושב ורפא לו. ובהרחב דבר ס' דברים )ל"ב ו'( בארנו בזה מאמר חנה ולו נתכנו עלילות 

ראה ויתר גוים שאין אוה"ע מקבלין  ע"ש. ובהעמק דבר ס' ויקרא )ר"פ בחקותי( בארנו מאמר הגמ' ע"ז )דף ג'(

שכר כמצוה ועושה אלא כאינו מצוה ועושה. ושם עוד בד"ה ת"ר אם בחקותי אין אם אלא לשון בקשה כו' ע"ש 

הא מיהא ברור ששכר ועונש הוא חקות שמים וארץ כמו טבע סם החיים וסם המות. וא"כ לא שייך למכור 



 אותו מחלה ויש לו מחלה אחרת:  רפואה שנתן הרופא לאותו חולה לאדם שאין לו

אחר שכן יש לנו לבאר הא דאיתא בהגהת רמ"א יו"ד )סי' רמ"ו( דאפשר להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה 

והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר. דדוקא במה שממציא לו מנוחה שיהי' יכול לעסוק בתורה וכמו שבארנו 

י רבי. אבל מה שכבר למד וה"ה מה שילמוד בלי המצאת פרנסה שלו ודאי לעיל הא דשמעון אחי עזרי' ויוחנן דב

אין לו ענין. ונוסף דבר דמש"ה לא נאמר זה הדין אלא בעוסק בתורה ולא בשארי מצות. שיתנה עמו שהוא 

ימציא לו מצוה שלא הי' אפשר לקיימו בתנאי שיחלוק עמו בשכר. דבשאר מצוה אפילו לא יתנה עמו כבר שנינו 

ת פ"א( שהמסייע לבעלי מצות כעושה המצוה. משא"כ מלימוד תורה כבר בארנו לעיל עפ"י ג' ברכות )דף )במכו

ל"ד( שאין המסייע ללמוד דומה ללומד עצמו. בזה מהני תנאי שיחלוק עמו בשוה. ובאמת מורידין מעט את כבוד 

ענגו מזיו השכינה. וכבר מצינו העוסק בתורה ומגביהין כבוד המסייע לו עד שישבו יחדיו בישיבה של מעלה וית

דוגמא לדבר בעוה"ז בתענית )דף כ"ב( דמיעטו בכבוד רבא מעונג שלמא ממתיבתא דרקיעא כראוי למעלת 

רבא משום דמיגן אכולי כרכא. ה"נ בשביל שהתנה עם המסייעו והעלהו יותר מן הראוי לו משפילין לו בכדי 

 מה שעין לא ראתה: שיהי' שוין בישיבתם. וה' יאיר עינינו ויזכנו ל

 הלכה י רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג

 כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את

אסור ליהנות מדברי תורה בעולם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי ש גרםהתורה וכבה מאור הדת ו

הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן 

ולא קרדום לחפור בהן, ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה 

 טם את הבריות.בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלס

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ד משנה ו

כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי, לפי שהוא מבואר, וליודעי גם כן שדברי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה, 

דע, כי זה כבר אמר: אל  ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא.

התורה קרדום לחפור בה, כלומר: אל תחשבה כלי לפרנסה, ובאר ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם תעשה 

בכבוד תורה שהוא כורת נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליכוה אחרי 

ם ועל הקהילות, ועשו והטילו להם חוקים על היחידי -אני אבארם  -גוום, ונתלו בפשטי מאמרים שלא הבינום 

את המינויים התוריים לחוק מכסים, והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שזה צריך ומחוייב, לעזור לחכמים 

ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה ותורתן אומנותן. וכל זה טעות, אין בתורה מה שיאמת אותו, ולא רגל 

ת החכמים, זכרם לברכה, לא נמצא אצלם לא הטלת חובות שישען עליה בשום פנים. לפי שאנו אם נעיין בתולדו

על בני אדם, ולא קיבוץ ממון לישיבות המרוממות הנכבדות, ולא לראשי גלויות ולא לדיינין ולא למרבצי תורה 

ולא לאחד מן הממונים ולא לשאר האנשים, אלא נמצא קהילותיהם כולן יש בהם עני בתכלית, ועשיר רב הממון 

לה' שאומר שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה, אלא זה העני אילו פשט ידו לקחת היו  בתכלית, וחלילה

ממלאים ביתו זהב ומרגליות, אבל הוא לא היה עושה כן, אלא מסתפק במלאכה שיתפרנס ממנה, בין ברווח בין 

טב, והיה חוטב בדוחק, ובז למה שבידי בני אדם, הואיל והתורה מנעתו מזה. וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חו

עד כי תלמידיו הם אשר הושוו למשה  -עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון, והוא בתכלית העניות, ומעלתו 



ויהושע, וקטן תלמידיו רבן יוחנן בן זכאי. ולא יסופק לבר דעת שאילו היה מסכים לקבל מבני דורו, לא היו 

עליו: "כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנניה  מניחים אותו לחטוב עצים. וחנינה בן דוסא, אשר קול קורא

בני וחנניה בני דיו קב חרובין מערב שבת לערב שבת", ולא ביקש מבני אדם. וקרנא דיין בכל ארץ ישראל, והוא 

היה משקה שדות, וכשהיו באים בעלי הדין, היה אומר: או שתתנו לי מי שישקה במקומי כשאני מתעסק עמכם, 

ור מה שאבטל מעבודתי, ואדון לכם. ולא היו ישראל בני דורם של אלו וזולתם לא אכזרים ולא או שתתנו לי שע

שאינם גומלי חסדים, ולא מצאנו חכם מן החכמים שהיה מצבם דחוק שיגנה אנשי דורו שאינם מרחיבים לו, 

שר בה חלילה לה', אלא הם בעצמם היו חסידים, מאמינים באמת לעצמה, מאמינים בה' ובתורת משה, א

הזכיה בעולם הבא, ולא יתירו לעצמם זה, ויסברו שהוא חלול השם אצל ההמון, לפי שהם יחשבו התורה 

 למלאכה מן המלאכות אשר מתפרנסים בהן, ותתבזה אצלם, ויהיה עושה זה "דבר ה' בזה" +במדבר טו, לא+.

 -אדם ברצונם או על כורחם ואמנם טעות אלו המתגברים כנגד האמת והלשונות המפורשים, בלקיחת ממון בני 

הן המעשיות אשר ימצאו בתלמוד באנשים בעלי מומים בגופותיהם, או זקנים באו בימים עד שלא יוכלו לעשות 

מה יעשו, הימותו? זה לא ציוותו התורה. ואתה תמצא  -מלאכה, שאין תחבולה להם אלא לקחת, ואם לא 

בבעל  -היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה" המעשה אשר הביאו בו ראיה באומרו: +משלי טו, לא+ "

רב יוסף, עליו השלום, היה נושא  מום, לא יוכל לעשות מלאכה. אבל עם היכולת, לא המציאה התורה בזה דרך.

במשא  -יכובד משכבם  -עצים, ואומר: "גדולה מלאכה שמחממת את בעליה", רצונו לומר, שבעת יגיעת איבריו 

העץ הכבד, היה מתחמם גופו בלא ספק, והיה משבח זה ושמח בו, והיה לבו טוב במתנת בחלקו, בגלל מה 

 שהיה אצלו ממעלת ההסתפקות.

יפתים, נתלים באומרם: "הרוצה להנות יהנה כאלישע, ושלא להנות אל יהנה כשמואל וכבר שמעתים, הנ

הרמתי". וזה אינו דומה לזה כלל, ואמנם זה אצלי סילוף ממי שמביא ראיה ממנו, הואיל והוא מבואר ואין בו 

ים, מקום לטעות. כי אלישע לא היה מקבל ממון מבני אדם, כל שכן שלא היה מטיל עליהם ומחייבם בחוק

חלילה לה' מזה, ואמנם היה מקבל הכיבוד בלבד, כגון שיארחו איש אחד, והוא בדרך, נוסע, וילון אצלו ויאכל 

אצלו בלילה ההוא או ביום, וילך לעסקיו. ושמואל לא היה נכנס בבית איש, ולא אוכל ממזונו. ובכגון זה אמרו 

יש לו לעשות כן, וכמו כן אם רצה  -ל איש החכמים, שתלמיד חכמים, אם רצה להדמות לזה, עד שלא יכנס אצ

יש לו לעשות כן. לפי שכבר הזהירו מן האכילה ללא הכרח,  -להתארח אצל איש בהכרח נסיעה או כיוצא בה 

ואמרו: "כל תלמיד חכמים המרבה סעודותיו בכל מקום" וכו', ואמרו: "כל סעודה שאינה שלמצוה אסור לתלמיד 

 חכמים להנות ממנה".

ך בזה הענין, אני אזכור המעשה אשר התבאר בתלמוד, והמתעקש יעשה כרצונו: היה איש שהיה לו ולמה אארי

כרם, והיו באים בו גנבים, וכל אשר היה פוקדו בכל יום, היה מוצא ענביו מתמעטים וחסרים, ולא היה לו ספק 

מה שבצר, ושטחו עד שאיש מן הגנבים שמהו מטרה. והיה מצטער מזה תמיד כל ימי הענבים, עד שבצר ממנו 

אשר יבש, ואסף הצמוקים. ומדרך בני אדם, שכאשר יאספו הפירות המיובשים, יפלו גרגרים מן התאנים 

והצמוקים, ומותר לאוכלם, מפני שהם הפקר, וכבר הניחום בעליהם למיעוטם. ובא ר' טרפון במקרה יום אחד 

א בעל הכרם, וחשב שזה הוא אשר היה גונב לזה הכרם, וישב, והיה מלקט מן הצמוקים הנופלים ואוכלם. וב

ממנו כל השנה, ולא היה מכירו, אבל שמע שמו. ומיהר אליו ותפשו, והתגבר עליו, ושמהו בשק, ורץ עמו על גבו 

להשליכו בנהר. וכאשר ראה ר' טרפון עצמו אובד, צעק: "אוי לו לטרפון שזה הורגו". וכאשר שמע זה בעל 



י חטא חטא גדול. והיה ר' טרפון בשארית ימיו מאותו היום דואב ומיליל על מה הכרם, הניחו וברח, ליודעו כ

שארע לו, בהצילו נפשו בכבוד התורה, והוא היה בעל ממון, והיה יכול לומר לו: הניחני, ואני אשלם לך כך וכך 

שלאותו צדיק היה  דינרים, וישלם לו, ולא יודיעהו שהוא טרפון, ויציל נפשו בממונו, לא בתורה. אמרו: "כל ימיו

מצטער על דבר זה ואומר: אוי לי שנשתמשתי בכתרה שלתורה, שכל המשתמש בכתרה שלתורה נעקר מן 

 העולם". ואמרו בזה: "משום דר' טרפון עשיר גדול הוה, והוה ליה לפיוסיה בדמים".

סתו יבוא ויקח ופתח רבנו הקדוש, עליו השלום, אוצרות חיטה בשנת רעבון, ואמר: כל מי שרוצה לקחת פרנ

פרנסתו, ובתנאי שיהיה תלמיד חכמים. ובא ר' יונתן בן עמרם ועמד לפניו, והוא אינו מכירו, ואמר לו: פרנסני, 

ואמר לו: באיזו גדר אתה מבחינת הלימוד? ואמר לו: פרנסני ככלב וכעורב, רצונו לומר: אפילו אין לי חכמה, 

ין עם הארץ פחות מהם. ונתן לו. שוב התחרט אחר כך על וכמו שיפרנס ה' חיה טמאה ועוף טמא פרנסני, שא

שפיתהו בדבריו, ואמר: "אוי לי שנהנה עם הארץ מנכסי". ואמרו לו אותם אשר הודיעם מה שארע: אולי יונתן בן 

עמרם תלמידך הוא, אשר אינו רוצה להנות בכבוד תורה, כל שאפשר לו זה, ואפילו בתחבולה? וחקר ומצא 

 ה המעשים ישתיקו כל חולק בזה הענין.הדבר כן. ושני אל

ואמנם הדבר אשר התירתו התורה לתלמידי חכמים הוא, שיתנו ממון לאדם, יעשה להם סחורה בו בבחירתו, 

ושתמכר סחורתם תחילה  -ועושה זה יש לו שכר על כך, וזה הוא מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים  -אם ירצה 

א. אלו חוקים שקבע ה' להם, כמו שקבע המתנות לכהן למה שיימכר, ותתפס להם ראשית השוק דוק

והמעשרות ללוי, לפי מה שבאה בו הקבלה. כי שתי הפעולות האלה יש שיעשו אותן הסוחרים קצתם עם קצתם 

על דרך הכבוד, ואפילו לא היתה שם חכמה, ולכל הפחות יהיה תלמיד חכמים כמו עם ארץ מכובד. וכן פטרה 

ם מחובות השלטון כולן, מן המיסים, והאכסניות, ומיסי הנפש, והם אשר יקראו התורה את כל תלמידי החכמי

כסף גולגלתא, יפרעום בעבורם הקהל, ובנין החומות וכיוצא בהן. ואפילו היה תלמיד החכמים בעל ממון רב לא 

מחוייב  יחוייב בדבר מזה. וכבר הורה בזה רבנא יוסף הלוי זצ"ל לאיש באנדלוס, שהיו לו גנות וכרמים שהיה

עבורם אלף דינרים, והורה לפוטרו מהמס, להיותו תלמיד חכמים, אף על פי שהיה משלם המס ההוא אפילו 

העני שביהודים. וזה דין תורה, כמו שפטרה התורה הכהנים ממחצית השקל, כמו שבארנו במקומו, ומה 

 שדומה לזה.

 הלכות שמיטה ויובל סוף רמב"ם

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו 

ב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעק

לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם שנאמר ברך י"י חילו, 

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם  והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. 

אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו  אשר נדבה רוחו

האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י 

 הם, הרי דוד ע"חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוי

 אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.

 



 מ"זד ספורנו אבות פ"

 

 רבי אהרן קוטלר

 

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א

באקרויי בנייהו לבי כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין  נשים במאי זכיין אמר ליה רב לרבי חייא

 לגברייהו עד דאתו מבי רבנן.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יט עמוד א

 .חפץ, שנאמר: כי אם בתורת ה' חפצוורה אלא ממקום שלבו א"ר: אין אדם לומד ת






































