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Riddles of the week 

 #1 

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ז עמוד ב

הוא עצמו יהא בנידוי, שכל מקום  -צריך לנדותו, ואם לא נידהו  -אמר רב חנין אמר רב: השומע הזכרת השם מפי חבירו 

ועניות כמיתה, שנאמר: כי מתו כל האנשים, ותניא: כל מקום שנתנו חכמים שם עניות מצויה,  -שהזכרת השם מצויה 

 .או מיתה או עוני -עיניהם 

 הר"ן מסכת נדרים דף ז עמוד ב

דלא מתו ממש כדאמרינן לקמן בפרק ר"א /נדרים/ )דף סד:( דמהוי הוו דכל מקום  -שנאמר כי מתו כל האנשים וגו' 

ואבירם ואינהו הוו במחלוקת של קרח אלא דמפני שהענו אמר כי מתו דאע"ג דאמרינן שנאמר נצים ונצבים אינם אלא דתן 

התם דארבעה חשובין כמת עני וסומא ומצורע ומי שאין לו בנים הכא ודאי מעניות קאמר דאין לומר שנסתמו דהא כתיב 

הא כתיב )דברים יא ו( במחלוקתו של קרח )במדבר טז( העיני האנשים ההם תנקר וליכא למימר נמי שהיו מצורעין ד

בקרב כל ישראל וליכא למימר שנתרפאו במתן תורה דהא אמרינן שחזרו למומן במעשה העגל וליכא למימר דמשום שלא 

היה להם בנים אמר כי מתו דא"כ היכי א"ל מפני זה שוב מצרימה וכי מפני שלא היה להם בנים לא היו נשמעין למלכות 

 ירדו מנכסיהם ולא היו דבריהם נשמעים.להלשינו אל פרעה אלא ודאי מפני ש

#2 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ עמוד ב

תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם  שנאמר ונתתם ממנו את -ים מן התורה )אמר רבי יוחנן:( מניין לתחיית המת

מכאן  -נותנין לו תרומה  קיים? והלא לא נכנס לארץ ישראל, שנותנין לו תרומה. אלא, מלמד שעתיד לחיות, וישראל

 לתחיית המתים מן התורה.



 ערוך לנר מסכת נדה דף סא עמוד ב

בד"ה אמר. שמצות בטלות לע"ל. דעת התוס' בזה דמה דאמרינן מצות בטלות לע"ל היינו לאחר תחיית המתים אמנם 

מתים מצות לא הר"ן בשם הרשב"א כתב דלעתיד לבא היינו לאחר שמת בעוד שהוא מת אבל לע"ל לאחר תחיית ה

בטלות והסדרי טהרה כתב שיש להוכיח כדעת הרשב"א ממה דאמרינן בסנהדרין ר"פ חלק אמר ר"י מניין לתחיה"מ מן 

התורה שנאמר ונתתם את תרומת ד' לאהרן הכהן וכי אהרן לעולם קיים אלא מלמד שיקום וישראל נותנים לו תרומה והרי 

דמצות בטלות לע"ל וא"כ איך שייך תרומה אע"כ מוכח כדעת הרשב"א  שם בעל מאמר זו הוא ר' יוחנן והוא ס"ל הכא

 .דלע"ל לאחר התחיי' לא בטלות עכ"ד

--------------------------------- 

 פסוק יא פרק כו פרשת פנחסאבן עזרא 

והעד שמואל ובניו ובני בניו שהם המשוררים, והם הנקראים הקרחים, לבני קרח מזמור )תה' מט, א(,  -ובני קרח לא מתו 

גם בתורה כתוב: משפחת הקרחי )נח(. והזכיר הכתוב ובני קרח עם בני ראובן, בעבור כי בני דתן ואבירם גדולים וקטנים 

 :והנה רעת דתן ואבירם קשה מרעת קרחמתו. 

 פסוק יז תהלים פרק קו

ם: ָֽ ירָּ ת ֲאבִּ ַ֥ ל־ֲעדַּ ס עַּ ְתכַַּ֗ ן וַַּ֝ ָ֑ תָּ ע דָּ ַ֣ ְבלַּ ֶרץ וַּתִּ ח־ֶאֶ֭ ְפתַּ  תִּ

 י במדבר פרשת קרח פרק טז פסוק ארש"

לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדהב לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג נחלק  -ויקח קרח 

משאר בני אדם. דבר אחר ויקח משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן )איוב טו, יב( מה יקחך לבך, לוקח אותך להפליגך 

 שבהם בדברים, כמו שנאמר )במדבר כ, כה( קח את אהרן, )הושע יד, ג( קחו עמכם דברים: משך ראשי סנהדראות קרח

 

 

 



Rabbi Oberlander 

 וות לרמב"ם מצות עשה גספר המצ

והמצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו 

תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת. ולשון סיפרי )פ' שמע( לפי שנאמר ואהבת את י"י אלהיך איני 

רים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד לומר והיו הדב

מכיר את מי שאמר והיה העולם. הנה כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא 

האהבה בהכרח. וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. 

לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו. וזה על צד המשל כן כשתאהב וזה כי כשתאהב אדם תשים 

האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו הנה אתה בלא ספק תדרוש ותקרא הכופרים והסכלים לידיעת 

האמת אשר ידעת אותה. ולשון סיפרי )שם( ואהבת את י"י וכו' אהבהו על הבריות כאברהם אביך שנאמר ואת 

עשו בחרן. ר"ל כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב )ישעי' מא( אברהם הנפש אשר 

אוהבי שהיה גם כן לגודל השגתו דרש האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו כן אתה אהוב אותו עד שתדרוש 

 האנשים אליו:

 שו"ת מגדלות מרקחים יו"ד סי' כז

 

 סעיף ז שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנו

צוה עליו להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על נפשו הרואה את חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מ

במעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואם לא קיבל ממנו יחזור ויוכיחנו שנאמר הוכח תוכיח אפילו 

מאה פעמים עד שיכנו החוטא או יקללנו ואינו מחויב להוכיח אלא עמיתו שהוא חבירו שהוא גס בו אבל איש 



נאנו וינקום ממנו אינו צריך להוכיחו כיון שבודאי לא ישמע לו אבל חבירו אפילו אם יודע אחר שאם יוכיחנו יש

 שלא ישמע לו חייב להוכיחו אלא אם כן הוא חוטא בשוגג שאז אנו אומרים מוטב שיהיה שוגג ואל יהיה מזיד.

אחת אם ידוע לו שדבריו אינם נשמעים ועל זה אמרו כשם ורבים אפילו הם מזידין אין להוכיחם יותר מפעם 

שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע ואם הם שוגגים אין להוכיחם כלל שמוטב 

 שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.

ו עון במה דברים אמורים ביחיד המוכיח אבל על הבית דין מוטל להוכיחם ולגעור בם שלא יהיו נתפשים באות

ואפילו הוא דבר שאיסורו אינו אלא מספק ואפילו אם רבים הם השוגגים ואין להם להשמט ולומר מוטב שיהיו 

אלא אם כן הוא איסור שאינו מפורש בתורה ופרצו בו רבים מפני חסרון אמונתם שוגגין ואל יהיו מזידים 

בבית כל אחד ועל זה אמרו הנח  שאי אפשר לבית דין להעמיד שוטרים באיסור שאז קשה מאוד למחות בידם

 להם לישראל מקצוף עליהם ומגער בם מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידים:

 הלכה ג רמב"ם הלכות ממרים פרק ג

שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה במה דברים אמורים באיש 

ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו, אבל בני התועים האלה 

ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם 

וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס ואף על פי ששמע אח"כ ]שהוא יהודי וראה היהודים 

לפיכך ודתם הרי הוא כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם[ כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, 

 ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה.  ראוי להחזירן בתשובה

Too see the הקדמת חתם סופר לשו"ת יורה דעה פיתוחי חותם click here 

 סעיף יד ולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שוש

מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה; שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל,  מי ששלחו לו

 :כייפינן ליה ואי לא בעילשלש פרסאות חוץ ילו ויוצא אפ

Too see the  click here  ה לספר שערי ישרהקדמ

אות ד ד סימן כושו"ת אגרות משה אבן העזר חלק   

ודברי חתם סופר על מה שאר"ע ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה, הוא בתורה ומצות דוקא דבעניני 

עוה"ז הא דרש ר"ע דחייך קודמין תמוהין מאד דבתורה ודאי תורתו קודמת כמפורש בקידושין דף כ"ט ע"ב 

רמב"ם פ"א מת"ת ה"ד שפסק זה שאף מלמוד תורה של בנו הוא עדיף וכ"ש מלמוד תורה דאחרים, ועיין ב

ובה"ב פסק שבנו קודם לבן בנו ובן בנו קודם לבן חברו, וכן איכא דין קדימה בצדקה ברמ"א יו"ד סימן רנ"א סעי' 



ג' עיין שם, ופשוט שבתורה הוא עצמו עדיף על אחרים יותר הרבה מבצדקה, דבצדקה פשוט שרק לחם שלו 

ולחברו לחם צריך ליתן לחם לחברו ולא יאכל הוא בשר ועיין קודם ללחם של אחרים אבל אם חסר לו בשר 

בפ"ת סימן רנ"א ס"ק ד' מפורש זה לענין שאר קדימות וכמו כן פשוט שהוא לענין קדימת עצמו מאחרים אף 

שהוא עני שצריכין ליתן לו גם בשר, ובתורה ברור שאף מי שיודע כבר מסכת אחת ואפילו סדר שלם הוא קודם 

חרים מללמד האחרים אף אותה המסכת, וגם בעניני עוה"ז ליכא איסור אלא רשות אם אינו ללמוד סדרים הא

פקוח נפש ממש שאז מסתבר שאסור ואילו בתורה הוא גם אסור להקדים האחרים מלמוד עצמו. אך הוריתי 

ו שכל ת"ח אף שצריך לעצמו והוא גדול מאד מחוייב ללמד מקצת זמן גם עם אחרים אף שמתבטל מתורת עצמ

והבאתי ראיה מהא דר' פרידא שלימד לתלמיד קשה הבנה שהוצרך ללמד עמו ד' מאות זימני בעירובין דף נ"ד 

ע"ב אף שבזמן הזה היה יותר טוב אם למד לעצמו והיה לו שכר גדול חי ד' מאות שנה וכל דורו הביא בזכות זה 

זמן שמחוייב לבטל מתלמודו ולמד לעוה"ב, שלכאורה היה אסור דלעצמו היה עדיף, דהוא למד עמו במקצת ה

עם אחרים, ומסתבר לי שהוא ג"כ שיעור מעשר עשירית הזמן שיש לו ללמוד תורה ואולי יכול להוסיף עד חומש 

וצ"ע לענין השיעור. ולענין מצוה אם הוא וחברו צריכין לקיים מצוה וא"א אלא לאחד ודאי שאם יתן לחברו יעבור 

ס וצע"ג בכוונתו. ובכלל לא ידוע ענין הקדימות לחיוב האהבה, דכיון דהוא על העשה לכן לא מובן דברי החת"

שליכא אלא לאחד ור"ע לא סבר כבן פטורא דימותו שניהם אלא מחוייבין ליתן רק לאחד ולהציל אחד, ממילא 

אף שהוא והאחר ממש שוין לו באהבה ובכל החיובים דמאי חזית דדמא דחבראי סומק טפי דלמא דמא דידי 

טפי כלשון התוס' לענין שבלא מעשה אין חייב למסור עצמו בסנהדרין דף ע"ד ע"ב ד"ה והא. והלמד  סומק

דלרעך לפי פשוטו הוא במקום את שברוב מקראות כתוב בכה"ג בלשון את וכן ואהבת לו כמוך דכתיב בגר הוא 

 במקום אותו, ואף שאיכא מ"ד דדריש אתין גם הלמד ידרוש. 

בעל התניא סימן טז -אגרת הקדש  

 

ן דף נד עמוד בתלמוד בבלי מסכת עירובי  

רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה, תנא 

 -ליה ולא גמר. אמר ליה: האידנא מאי שנא? אמר ליה: מדההיא שעתא דאמרו ליה למר איכא מילתא דמצוה 

. אמר ליה: הב דעתיך ואתני ליך. הדר תנא אסחאי לדעתאי, וכל שעתא אמינא, השתא קאי מר, השתא קאי מר

ליה ארבע מאה זימני ]אחריני[ נפקא בת קלא ואמרה ליה: ניחא ליך דליספו לך ארבע מאה שני, או דתיזכו את 

 ודרך לעלמא דאתי? אמר: דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי. אמר להן הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו. 



ח-הלכה א "ם הלכות תלמוד תורה פרק ארמב  

ללמדו תורה שנאמר ולמדתם אותם את  מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייבנשים ועבדים וקטנים פטורים 

 בניכם ב לדבר בם, ואין האשה חייבת ללמד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד. 

כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, ולא בנו ובן 

בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אף על פי שאינן בניו, שנאמר ושננתם 

ר ויצאו בני הנביאים, אם כן למה לבניך מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך שהתלמידים קרויין בנים שנאמ

 נצטוה על בנו ועל בן בנו, להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו. 

ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו  ור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייבוחייב לשכ

בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן אתה מוצא 

 שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד. 

מה שילמוד  היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה הוא קודם לבנו, ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין

ה עליו ללמד את בנו כך הוא מצווה ואף על פי שבנו קודם לא יבטל הוא, שכשם שמצו יותר ממנו בנו קודם,

 ללמד עצמו. 

לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך ישא אשה שאם נשא אשה תחלה אין דעתו פנויה ללמוד, ואם היה יצרו 

 מתגבר עליו עד שנמצא שאין לבו פנוי ישא ואחר כך ילמוד תורה. 

ה צוה לנו משה ושמע ישראל, ואחר כך מלמדו מאימתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר מלמדו תור

 מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע הכל לפי בוריו, ומוליכו אצל מלמד התינוקות. 

בשכר עד שיקרא תורה שבכתב  , וחייב ללמדומלמד התינוקות שכר נותן לו שכרוהיה מנהג המדינה ליקח 

ללמדה בשכר  בשכר, אבל ו תורה שבעל פה אסור ה שבכתב בשכר מותר ללמד, מקום שנהגו ללמד תורכולה

שנאמר ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' וגו' מה אני בחנם למדתי אף אתם למדתם בחנם 

ממני וכן כשתלמדו לדורות למדו בחנם כמו שלמדתם ממני, לא מצא מי שילמדו בחנם ילמדו בשכר שנאמר 

ול ילמד לאחרים בשכר תלמוד לומר ואל תמכור, הא למדת שאסור לו ללמד בשכר אף על פי אמת קנה, יכ

 שלמדו רבו בשכר. 

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

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

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

אות ג שמות רבה )וילנא( פרשת ויקהל פרשה מח  

ד"א ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה ראה להזכיר כאן חור אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד 

וך הוא ולא הניחן עמדו והרגוהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שאני עבודת כוכבים נתן נפשו על הקדוש בר



פורע לך, משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם אמר להם על המלך אתם מורדים 

 עמדו והרגו אותו, אמר המלך אילו ממון נתן לי לא הייתי צריך לפרוע לו עאכ"ו שנפשו נתן עלי מה אני עושה לו

אלא כל בנים שיצאו ממנו אני מעמידם דוכסים ואפרכים, כך בשעה שעשו ישראל העגל עמד חור ונתן נפשו על 

הקדוש ברוך הוא אמר לו חייך כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולם שנאמר ראו קרא ה' בשם 

נתן בו הקדוש ברוך הוא  בצלאל וימלא אותו רוח אלהים, ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן

חכמה ובינה ודעת שנאמר )שמות לו( ויעשו כל חכם לב, ולא בבני אדם אלא אפי' בבהמה ובחיה שנאמר )שם 

/שמות ל"ו/( חכמה ותבונה בהמה, בהמה כתיב שנתנה חכמה באדם ובבהמה ולא נתפרסם מכלם אלא 

 בצלאל, הוי קרא ה' בשם בצלאל.

 בית יעקב פרשת ויקהל

רא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה ראה להזכיר כאן חור, אלא בשעה במדרש רבה )פרשה מ"ח ד'(, ראו ק

שבקשו ישראל לעבוד עבודה זרה נתן נפשו על הקב"ה ולא הניחן עמדו והרגוהו, אמר לו הקב"ה חייך שאני 

פורע לך, משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו, עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם אמר להם על המלך אתם 

והרגו אותו, אמר המלך אילו ממון נתן לי לא הייתי צריך לפרוע לו, על אחת כמה וכמה שנפשו  מורדים, עמדו

נתן עלי מה אני עושה לו, אלא כל בנים שיוצאים ממנו אני מעמידם דוכסים ואפרכים כך כו'. הנה המאמר הזה 

לעשות רצון שבשמים, יורה לנו מוסר השכל לעבודת הש"י, בהיות לפעמים אדם מוסר נפשו בשביל איזה דבר 

ולא עלתה בידו ולא נגמר הדבר ההוא, אל יפול לב אדם באמרו וכי מה פעל זה הלא לא עלתה בידו אלא 

יגיעותיו, לזה הקהיל משה רבינו ע"ה את כל ישראל ואמר להם ראו קרא ה' בשם כו', וירצה ראו בעין שכליכם 

בספר נכתבים וברוב הימים תמצאנו ויצמיח ויעשה  ותדעו נאמנה כי שום דבר טוב לא נופל ארצה, וכל מעשיך

פרי, וראו כי קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, לצד כי חור מסר נפשו על קידוש שמו יתברך על אשר רצה 

למנוע את אחיו בני ישראל מעבירה ונהרג על ידי זה, הגם שלא פעל מאומה מ"מ שכרו לא יקופח ושמור לו 

ים ממנו יהיו צדיקים ודוכסים ואפרכים. ולכן כל צדיקי הדור אשר מסרו נפשם על עבודת ולדורותיו, ובניו היוצא

שמו יתברך כמו שראינו בעינינו ממורי ז"ל מווארקי אשר תמיד מסר נפשו עבור טובת בני ישראל ולא ינוח ולא 

הם שבשמים, נדע ישקוט, וכן שאר צדיקי הדור אשר ראינו שהשליכו גופם מנגד ומסרו נפשם לעשות רצון אבי

 בבירור שבניהם היוצאים מהם יהיו דוכסים ואפרכים כמשל הנ"ל:

 פרקי דרבי אליעזר פרק כט

ְרַאת ָשמַ  ְרצֹוָנם, ּוְביִּ ים ְבטֹוָבָתם ּובִּ ּמֹולִּ ְשָרֵאל נִּ ים ְביִּ יֵשי ַהֵשם ַהָבאִּ י יֹוָחָנן אֹוֵמר ָכל ַמְכחִּ ל ַרבִּ ַַ ים, ְוַאף  ּמֹולִּ ם ֵהם נִּ יִּ

י  ֹּאפִּ ים ֶשל ּמֹולִּ ים נִּ ָבדִּ ֲַ ם ְלמֹוָצֵאיֶהם. ֲאָבל  ֹּא ָישּובּו ַהַּמיִּ ה דֹורֹות, ֶשל ַָ ְב ד שִּ ַַ ים ָבֶהם  ינִּ ְבטֹוָבָתם  ֵכן ֵאין ַמֲאמִּ

ְתקַ  ֹּא נִּ ינּו, ל ם ַאְבָרָהם ָאבִּ ִַּ ּמֹולּו  ים ֶשנִּ ָבדִּ ֲַ ים. ָכְך ָכל  ָבדִּ ֲַ ְרצֹוָנם, ְוֵאין ֱאמּוָנה ַב ם ְוֶשלֹּא בִּ ַָ ֹּא ַזְר ְימּו לֹּא ֵהם ְול

לּו. ְוָלָּמה ָמָלן ּמֹּ ת נִּ יד ַביִּ ן ֶשָּמָלן, ֶשֶנֱאַמר ]בראשית יז, כז[ ְוָכל ַאְנֵשי ֵביתֹו ְילִּ ַניִּ ְשָרֵאל. ּומִּ ֹּא ְביִּ יל ַהָטֳהָרה, ֶשל ְשבִּ , בִּ

ְשֵתיֶהם.  ְיַטְּמאּו ֶאת ֲאדֹוֵניֶהם ְבַמֲאָכֵליֶהם ּוְבמִּ

 





 בלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד אתלמוד ב

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

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

ולמדתם אתם, התקינו שיהו מושיבין  -י דרוש? ולמדתם אותם לא היה למד תורה, מא -תורה, מי שאין לו אב 

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

ו לא היה עולה ולמד, התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך; ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי שהיה רב -לו אב 

מבעיט בו ויצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה  -כועס עליו 

 וכו'. ובכל עיר ועיר

 הלכה ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר 

שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו 

אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים מלמד ולא מודיע דבר 

והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם 

ים ודבר אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טוע

ובן ארבעים שנה הכיר  מת מדעתם,שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד הא

אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו 

וי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין רא

ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא 

יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך 

ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד והתחיל לעמוד להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, 

לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ 

כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו 

עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת היה מודיע לכל אחד ו

, וישב יצחק מלמד וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה

ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם 

בדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו וה

מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם 

וד מעשיהן ולעבוד ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמ

כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה 

העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה 

ון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כי

 הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.
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Rabbi Schachter 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב

אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם רבא וכותב ספר תורה לשמו. תנא: ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. אמר 

  .ו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירהמצוה לכתוב משל -ספר תורה 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד א

 .ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות, ושמואל אמר: תמה זכות אבות

 וד אתוספות מסכת שבת דף נה עמ

אומר רבינו תם דזכות אבות תמה אבל ברית  -ושמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות 

אבות לא תמה דהא כתיב )ויקרא כו( וזכרתי את בריתי יעקוב אף לאחר גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות 

א למען זכותו ואומר ר"י דבויקרא אלא הברית ומפרש דשמואל דאמר מימי חזאל דייק מדכתיב למען בריתו ול

רבה )פ' לו( דייק מעד עתה כדפי' בקונטרס ולר"י נראה דלא פליגי שמואל ור"י אלא שמואל קאמר דלרשעים 

תמה אבל לצדיקים לא תמה ובצדיקים איירי ר"י תדע דהא ר"י אמר בסמוך דמימי חזקי' תמה זכות אבות והכא 

ות אבות ועל זה אנו סומכין להזכיר זכות אבות ובשלהי ויקרא רבה קאמר דאף בשעת חורבן דבתר הכי תחון זכ

רבי אחא אומר לעולם זכות אבות קיימת ולעולם אנו מזכירים אותם וכן הוא אומר כי אל רחום וגו' ולא ישכח את 

 ברית אבותיך וגו'.

  

 הלכה א רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ו

ר בו לעשות לו מזוזה, ואם חסר תנאי אחד מהן פטור מן המזוזה עשרה תנאין יש בבית ואחר כך יתחייב הד

, ותהיה לו לו שתי מזוזות, ויהיה לו משקוף ואלו הן: שיהיה בו ארבע אמות על ארבע אמות או יתר, ושתהיינה

תקרה, ויהיו לו דלתות, ויהיה השער גבוה עשרה טפחים או יותר, ויהיה הבית חול, ויהיה עשוי לדירת אדם, 

 .וי לדירת כבוד, ועשוי לדירת קבעועש
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 הלכה ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר כיון שנגמל איתן 

שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו 

בדי כוכבים מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עו

והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם 

אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר 

ובן ארבעים שנה הכיר  מת מדעתם,שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד הא

אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו 

דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו 

ירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכ

יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך 

והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, 

ו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ לכל העולם ול

כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו 

והם עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת 

, וישב יצחק מלמד וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה

ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם 

ם, וצוה את בניו שלא יפסיקו והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברה

מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם 

ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד 

לם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעו

העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה 

לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה 

 עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה. הכתירן במצות והודיעם דרך
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