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 ק טופסו בראשית פרק בפרשת 

ח  ַקַּ֛ ּה: ה'ַויִּ ּה ּוְלָשְמָרָֽ ֶדן ְלָעְבָדִ֖ הּו ְבַגן־ע ֵ֔ ֵ֣ ח  ם ַוַינִּ ָאָדָ֑ ים ֶאת־ָהָֽ ִ֖  ֱאֹלהִּ

 זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף כז עמוד א

ויקח יי' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן וגו' ויקח מאן נטיל ליה אלא נטיל ליה מד' יסודין דאתמר בהון ומשם 

ך הוא לב"נ יפרד והיה לארבעה ראשים אפריש ליה מנהון ושוי ליה בגנתא דעדן כגוונא דא יעבד קודשא ברי

 .דאתברי מד' יסודין בזמנא דתב בתיובתא ומתעסק באורייתא

 תורה בראשית פרק ב פסוק טו -יונתן  תרגום

ים ַית ָאָדם  ֶדן ְלֶמֱהו י ְּפַלח ְבאֹוַרְיָתא ּוְדַבר ְיָי ֱאֹלהִּ יָתא ְדע  ינּונִּ ּה ְבגִּ ַתָמן ְוַאְשר  ְתַבְרָיא מִּ ן ַטָור ּפּוְלָחָנא ָאַתר ְדאִּ מִּ

קּוָדָהא: ְנַטר ּפִּ  ּוְלמִּ

 תרגום ירושלמי בראשית פרק ב פסוק טו

ֶדן ְוַאְצַנע ָית   ְנָתא ְדע  י ְבגִּ ים ַית ָאָדם ְוַאְשר  יב ְיָי ֱאֹלהִּ טֹור:ּוְנסִּ  יּה ְלֶמֱהו י ְּפַלח ְבאֹוַרְייָתא ּוְלמִּ

  תרתומה פרק כה פסוק ח תפרש רבינו אפרים עה"ת

 .הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוךושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר חלא בתוכם כי 



 לב טוב -של"ה שער האותיות אות למ"ד 

על כן צריך הלב להיות תמיד קודש קדשים, שישרה בו השכינה, כמו שכתוב )שמות כה, ח( 'ועשו לי מקדש 

שהוא הלב, כי כפי  ושכנתי בתוכם', לא אמר 'בתוכו', אלא 'בתוכם' )סדר עולם פרק ו'(, דהיינו בקודש קדשים

התעוררות הלב בא התפשטות לכל המדות והנהגות. וזהו 'אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו' )יחזקאל א, 

יב(, 'ונחה עליו רוח ה'' )ישעיה יא, ב( על ידי התורה והמצות והמדות, ואם לאו חס ושלום הרוח הקודש הזה 

 מסתלק, ורוח סערה נכנס בו בר מינן.

 של"ה מסכת תענית פרק נר מצוה

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' )שמות כה, ח(, ושכנתי 'בתוכו' הוה ליה למימר. אלא אמר ושכנתי 'בתוכם', כי 

 כל אדם מחויב לעשות מקדש, ודבר זה נוהג תמיד.

הערהבפרק ד  -נפש החיים שער א   

וגו' וכן תעשו ורז"ל דרשו )סנהדרין מ"ו( וכן תעשו  וי"ל עד"ז הכתוב ועשו לי מקדש גו' ככל אשר אני מראה אותך

לדורות. ולדרכינו י"ל ג"כ שר"ל אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני. אלא תדעו שכל תכלית 

רצוני בתבנית המשכן וכל כליו. רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכם שתהיו אתם במעשיכם 

שכן וכליו. כולם קדושים ראוים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. זהו ועשו לי מקדש הרצויים כתבנית המ

ושכנתי בתוכם דייקא שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו'. תכלית כוונתי שכן תעשו את עצמיכם. 

רק אם תלך  וכן אמר הוא ית"ש לשלמה אחר גמר בנין המקדש )מלכים א ל'( הבית הזה אשר אתה בונה הוא

 בחקתי גו' ושכנתי בתוך עמי ישראל דיקא.

 פסוק ח אלשיך שמות פרק כה

 -עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. )ח ו

 ט(:

וננו הנה תצילנה אזנים משמוע כדבר הזר הזה, כי איזה הדרך ישכון אור שכינתו יתברך בארץ הלזו במקדש כ

בני האדם. וכאשר ראה כן תמה שלמה המלך ע"ה באומרו )מלכים א ח כז( האמנם ישב אלהים על הארץ כו'. 

והן אמת חכמים יגידו כי הן לו היה המעון הזה בהר המוריה גם כי לא יבצר היות כמו זר נחשב, הנה תשובתו 

ל הארץ ולדרים עליה, ומאז נברא בצדו הלא היא כי שם שער השמים מקום אל הורדת השפע העליון להאיר ע

העולם שרתה שכינה במקום ההוא, כי על כן שם הקריבו את קרבנם אדם ונח, ואברהם את יצחק בנו, והטעם 

כי הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. כמאמרם ז"ל )ירושלמי ברכות ד ה( על מכון לשבתך )שמות טו יז( 



א )בראשית רבה יד ח( שהוא מזבח אשר שם נוכח המזבח מכוון לשבתך. ועל כן אדם ממקום כפרתו נבר

העליון, כי שם יקריבו נפשות ובשל מטה קרבנות אשר הם לעומת גופן. ועל ידי כן הטיבו אשר דברו רבותינו ז"ל 

באומרם כי הנכנס בבית המקדש של מטה מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו נכנס בשל מעלה, והכהן המקריב 

לו מקריב בשל מעלה. כי לסיבות הנזכרות בית המקדש העליון היה כיורד ומתלבש בבית את עולת איש כאי

המקדש של מטה בכל פרטיו, וכאילו מקדש של מטה ושל מעלה יעמדו יחד. ועל כן לא יפלא שבתו יתברך 

 במקדש אשר על הארץ, כי שם ביתו יתברך העליון כאילו יושב בשני העולמות כאחד:

מה, באומרו )מלכים א ח יג( בנה בניתי בית זבול לך, לומר הנה זאת חשבתי למשפט, כי וזה אחשוב כיוון של

לא מקדש אחד בניתי כי אם שנים, כי בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. וזהו בנה 

אמר בית בניתי, שהם שני בניינים אחד פה ואחד של מעלה. והנה של מטה הינו בעין, אך השני היכן הוא. לזה 

זבול לך, הוא בית מקדש של מעלה שהוא כמאמרם ז"ל )חגיגה יב ב( ברקיע הרביעי הנקרא זבול, נמצא 

שעשיתי מכוון מכון לשבתך עולמים שתשב בו בשני עולמים כאחד, כי יהיה בית המקדש של מעלה כאילו נעתק 

דוד המלך ע"ה עד מוצאו מקום  ובא פה, נמצאו שניהם כאחד הנה. ובגלל הדבר הזה היה כל הטורח אשר טרח

בית המקדש אשר נגד שער השמים, כי היה בלתי ניכר בימים ההם עד בא דבר האלהים אל נתן הנביא והודיעו 

כי הוא מקום ארונה היבוסי, כי שם מקום קדוש לה' מאז נברא העולם, והוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. 

ם מסובכים יחד העליון עם התחתון, כמאמרו באומרו )תהילים קלב שעל ידי כן הבית בהבנותו יחשב כשני בתי

ז( זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע כו' אם אבא כו' אם אתן כו' עד אמצא כו' הנה שמענוה כו' מצאנוה  -א 

 כו':

. אך ועל פי דרכינו נשית לב אל אומרו )תהלים שם ד( אם אתן שנת לעיני כו', ולא אמר אם אנום או אם אישן

נשבע לה' וגם נדר לאביר יעקב הוא יתברך אשר החזיק את יעקב על ידי נדרו אשר נדר שישלים מאמר יעקב 

על ידי נדרו זה. והוא כי בכלל מאמר יעקב בעת נדרו היה והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים 

ב( אשר נשבע לה', פירש )בראשית כח כב(, והוא המקום אשר היה דוד מבקש. ועל אומרו )תהלים קלב 

שבועתו, ואמר )שם שם ג( אם אבא באהל ביתי, היא כילת מלכים שעל מטותם בקרב ביתם, וכן על ערש יצועי 

)שם( שהיא אשר לו בו מצעות החשובות. ועל אומרו )שם שם ב( נדר כו', פירש ואמר אם אתן שנת כו'. והוא כי 

דרים יג ב(, כי על כן צריך לומר קונם עיני בשינה וידי אין הנדר חל אלא על דבר שיש בו ממש כנודע )נ

למעשיהן, כדי שיחול על דבר שיש בו ממש. על כן אמר אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה, שיחול הנדר על 

דבר שיש בו ממש, מה שאין כן אם היה אומר אם אנום אם אישן. והיה כל הצער עד אמצא מקום )תהלים קלב 

יבנה בית המקדש הוא לי"י כבר כי קדוש הוא מאליו על היותו מכוון לבית המקדש של  ה( שאותו המקום טרם

מעלה. והטעם כי על ידי כן לא משכן אחד יחשב אשר נבנה כי אם שנים כאילו העליון מתחבר עם התחתון. וזהו 

 משכנות לאביר יעקב )שם(:

באפרתה וכו', מה שאמרתי עד אמצא  ופירש שני העניינים האמורים בפסוק. ואמר )שם שם ו( הנה שמענוה

מקום עם יודעי שהמקום הוא הר המוריה, הוא כי הר המוריה עצמו לא ידענו ייחוד מקומו, כי הנה שמענוה 



שהיה באפרתה הסמוכה לירושלים בצדה בין לוז לירושלים תחת שפוע סולם שראה יעקב באומרו )בראשית כח 

בבראשית רבה )עי' שם פרשה סט ז( שרגלי הסולם היו בלוז וראשו יז( אין זה כי אם בית אלהים. ואמרו ז"ל 

כנגד ירושלים, וחשב דוד היה המקום במקום עיר מושב ולא באחת מהשדות. ואחר כך מצאנוה בשדה יער 

)תהלים קלב ו( בגורן ארונה על פי הדבור. ואשר אמרתי משכנות לאביר יעקב )שם שם ה(, הוא כי לא יתחשבו 

המקדש לבאים במשכן אחד שבארץ רק כבאים בשתי משכנות כאחד של מעלה ושל מטה, וזהו הנכנסים בבית 

נבואה למשכנותיו )שם שם ז(. ויסולק דרכנו זה מדוחקי המפרשים אשר נדחקו על אומרו משכנותיו לשון רבים. 

ית המקדש והוא כי מצאנו מפורש בכתוב קבלת רבותינו ז"ל כי הנכנס בבית המקדש של מטה כאילו נכנס בב

של מעלה, והכהן המקריב בשל מטה כמקריב בשל מעלה כמדובר. ומפני שהיה מסתפק אם יבא הוא אל 

משכנותיו אם יבנה בימיו, על כן אמר אם אזכה נבואה למשכנותיו שאהיה בתוך הבאים אל המשכן הבנוי, ואם 

ם יבנה בית המקדש, כי לאו לפחות נשתחוה להדום רגליו )שם(, אהיה מכלל המשתחוים במקום ההוא טר

המקום קדוש מאז והדום רגליו יתברך יקרא. וזהו נשתחוה להדום רגליו. מה שאין כן במקום זולתו, כי גם כי 

מלא כל הארץ כבודו על יתרון המקום ההוא נקראת הארץ הדום רגליו יתברך. הנה כי בית המקדש של מטה, 

ו כי גם הוא כאילו איכות העליון גם הוא מחובר בו, זולת היותו מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, עוד ל

והיושבים בו כישיבתם בשני העולמות כאחד. וההיקש בירושלים עצמה, כי ירושלים של מטה מכוון כנגד 

ירושלים של מעלה, כי על כן לא אמר אדם לחבירו צר לי המקום בירושלים )אבות ה ה(, ועל כן היתה מכילה 

 ויים בדברי רבותינו ז"ל:כמה אוכלוסים כמפורסם רב

הנה זה כל פרי גודל הדברים הנאמרים באמת. כי גם כי המצא תמצא דרך ישכון אור שכינתו יתברך בבית 

המקדש בהר המוריה, כי שם שם לו יתברך שער השמים ומכון לשבתו יתברך בבית המקדש של מעלה. וקרוב 

ן כמעט כמדובר. וכמאמר אבינו יעקב באומרו לשבתו יתברך על העליון שבתו בתחתון, כי שם ביתו העליו

)בראשית כח יז( אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים. והוא כי מורא עלה על ראשו ויחרד, כמאמר 

הכתוב )שם( ויירא ויאמר וכו', ככתוב אצלנו במקומו, כי זה דרך מקום קדוש להטיל מורא על האדם. על כן 

ין זה כי אם בית אלהים, ועל כן מטיל אימה, כלומר איכות שפע בית אלהים כאשר ויירא, אז גזר אומר ואמר א

העליון. ובאומרו כן תמה בדברו באמת באמור )מלכים א ח כז( האמנם ישב אלהים על הארץ או בית המקדש 

של מעלה איזה הדרך דרך ובא לו על הארץ מתחת. על כן זאת השיב אל לבו ויאמר, וזה שער השמים, מקום 

השפע מכל העולמות העליונות מכוון לשבתו יתברך למעלה בבית המקדש שלמעלה. ועל כן נחה שקטה  הורדת

 תמיהתי אשר תמהתי כי המקום גורם:

אמנם שבת המלך הקדוש באהל ובמשכן באחד המקומות אשר לא כנגד שער השמים גם כי בארץ הצבי יהיה, 

ות ארץ ציה וצלמות מקומות המוכנים לכל כחות ומה גם עתה בארץ העמים, ולא זו בלבד כי אם גם במדבר

חצונים ומכון לשבתם כנודע מספר הזוהר )תרומה קנז א(. הנה לזאת יחרד כל לב ויתר ממקומו, איך ישתלשל 

שם שפע הקדושה העצומה דרך השר השורר בחלק הארץ ההיא, חלילה וחלילה שיהיה כדאי להשראת שכינה 

לזה אם לא על ידי הבא דרך שער השמים המיוחד אל כוון האחדות, כי אין שר  על ידי צנור שר חצוני, כי אין כח



ומושל ימשול בו לשלשל על ידו השפע, אם לא מאתו ובידו יתברך. ועל כן למלך הקדוש הוכן כסא במקום ההוא 

 כאשר כתבנו מיעקב:

אמרו בבראשית רבה )ל י( ואחשבה גם זה כוונו רבותינו ז"ל באומרם שאמר הוא יתברך לאברהם לך לך וכו', ש

שאמר לו הקדוש ברוך הוא עד שאתה מאיר לפני מן החלון, בא והאיר לפני בארץ ישראל, שהכוונה היא הנה 

ההארה והשפע הנמשך מלפני אל עולם השפל על ידי מעשיך הטובים, שעל ידי כן יהיה לי סיבה מבא להמצא 

ם וגילולים מן הארץ להכינה שאבא בה, כאדם שכינה בתחתונים כי אתה מסלק חשך טומאת עבודת אלילי

שמדליק נר לבא במקום חשך ולא אור, כן על רעת יושבי הארץ אשר בגלוליהם החשיכוה וטמאוה להיותה בלתי 

ראויה להיות שכינה בה, כי על כן עלתה כמאמרם ז"ל )בראשית רבה יט ו( מאדם ועד אברהם עד הרקיע 

על ידי העביר גילולים מן הארץ והקריא שמו יתברך בפי הכל. והנה השביעי, ואברהם היחל להורידה לששי 

המצוה הנעשית בחוץ לארץ אשר תחת שר שהשפע הבא על ידה בא דרך צנור צר, והנעשית בארץ ישראל יש 

בה שפע מופלג מאתו יתברך בלי אמצעות שר, על כן קרא אל צנור השר חלון בערך הבא דרך הר המוריה 

אמר עד שאתה מאיר לפני דרך חלון בא והאיר לפני בארץ ישראל )בראשית רבה פרשה הנקרא שער השמים, ו

ל י(, שיהיה דרך ישרה ובהפלגה רבה מוכנת להשראת שכינה על ידה, ואם כן איפה אין זכויות הנעשים במדבר 

, מספיקים להשרות שכינה על הארץ, אם השפע הנשפע בא דרך חלון לאחד מהשרים אם לא דרך שער השמים

 כאשר כתבנו במאמר בלעם הרשע בפסוק )במדבר כד ו( כנחלים נטיו, כאשר כתבנו במקומו:

כי אחרי אומרו )שם שם ה( מה טובו אהליך יעקב, על המשכן שהיה כאהל לשבת במדברות וגלגל ושילה ונוב 

ל אשר אמר וגבעון, אמר משכנותיך ישראל על בית ראשון ושני בהר המוריה. ובא לבאר על ראשון ראשון, ע

טובו אהליך שהיה במדבר, ואחר כך בקצה ארץ כנען ולא בהר המוריה. כי הלא כמו זר יחשב איך על ידי חלון 

אחד מהשרים אשר לעומת אהל ומשכן אשר היה במקומות המדבר, היה מי נהר השפע בא שם, אמר כנחלים 

המכוונים כנגד שער השמים עד מקום נטיו מדרך הלוכן הטבעי אל מקום אחר, כן נטו מבועי השפע המיוחדים 

המשכן אשר במדבר. ואחר כן בהיותנו בגלגל ושילה ונוב וגבעון שהיו בארץ ישראל אז היו המקומות ההם 

כגנות עלי נהר, קרובים אל הנהר שממימיו הם שותין בקרוב ואין צריכין הטייה ממקום אל מקום רחוק, כן 

מה דרך השפע שמשער השמים עומד בצדן. מה שאין כן המשכן שבמקומות ההם. למה, שמארץ ישראל ה

בהיותו במדבר בחוץ לארץ, שהיה צריך הטייה מכל תחום קדושת ארץ ישראל אל החוצה. אמנם אחרי כן 

בהבנות בית המקדש בהר המוריה אז היה כאהלים נטע ה' )במדבר כד ו( על יבלי מימי נהר השפע, והוא 

ע מקומם כי אם שנמצאים על פני המים בנהר יוצא מעדן ואומרים שהם כדברי חכמי הטבע כי האהלים לא נוד

בדי אילן נטועים בנהר עצמו. ועל הבית השני אמר )שם( כארזים עלי מים. והוא כי בבית הראשון היו בו שתי 

יתרונות, אחת היותו נוכח שער השמים, שנית שהיה מבושם באש של מעלה ואורים ותומים וארון ויתר דברים 

עים. על כן ייחס אותו אל אהלים שהם על המים ומבושמים. מה שאין כן הארזים שכל עניינם אינם אלא הידו

שהם עלי מים אך לא מבושמים, כן הדבר הזה שהבית השני היה במקום זחילת השפע אך לא היה מבושם 

 בתיקונים ההם, כי חמשה דברים העיקריים בתיקון השפע חסרו ממנו )יומא כא ב(:



היות שפע קדושה פונה משער השמים אל המדבר אשר שם ה' חונה שם, הלא כמו זר נחשב בכל הנה כי 

הכתוב. ואם כן איזה אהל אשר יטעו לו ואיזה מקום מנוחתו אחרי זאת באהל ובמשכן אשר צוה לנו לעשות 

 עודנו עם ה' עצור בארץ יסדה לציים:

שה יב יב( וז"ל: להקים את המשכן )במדבר ז א(, אמנם לבא אל הענין נזכירה מה שאמרו ז"ל במדבר רבה )פר

אמר רבי סימון בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל להקים את המשכן, רמז למלאכי השרת שיעשו אף הם 

המשכן, ובעת שהוקם למטה הוקם למעלה, והוא משכן הנער ששמו מטטרון שבו מקריב נפשותיהן של צדיקים 

כתיב את המשכן שמשכן אחר הוקם עמו, וכן הוא אומר )שמות טו יז( מכון לכפר על ישראל בימי גלותם, ולכן 

לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך, ע"כ. וראוי לדעת מה ענין המשכן ההוא, אם הוא בית המקדש של מעלה 

או זולתו. אם הוא הנקרא בית המקדש של מעלה סתם, למה יקראהו משכן הנער. וגם למה מייחד לו זמן לומר 

קריב נפשותיהן של צדיקים בימי הגלות. ואם הוא אחר, מה עניינו ולמה לא יספיק אחד. ועוד הראיה שמביא שמ

בסוף המאמר, באומרו וכן הוא אומר מכון לשבתך וכו', הלא הכתוב ההוא לא על המשכן נאמר רק על בית 

 המקדש שבהר המוריה, כאומרו )שמות טו יז( תביאמו ותטעמו בהר נחלתך:

ם הן אמת, כי לפי איכות הדרוש להעמיק הרחיב עניינו היה צריך הגבה למעלה מדרך הפשט ואין הרצון אך אמנ

כן, כי אם לדרוש דרך ישרה שיאחז צדיק דרכו נאחז בסבך בלבו ובשכלו אשר יאמר כי הוא זה בקצור נמרץ. 

יך, ולמטה ממנו יש משכן והוא כי למעלה יש מקדש אחד והוא האמור בכתוב )שמות טו יז( מקדש ה' כוננו יד

מטטרון. ומקדש ה' משמש בזמן הבית, ומשכן מטטרון משמש בימי הגלות כלשון המאמר שבו מקריב 

נפשותיהם בזמן גלותם, ומקדש של מטה אשר בהר המוריה הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, ומשכן של 

 מטה לעומת משכן הנער:

רך מושב כד"א )שמות טו יז( מכון לשבתך, אך את של מטטרון ועל כן את בית המקדש של מעלה קראו יתב

הבלתי משמש רק בימי הגלות קראו משכן, כלשון המאמר שהזכרנו שנאמר )במדבר ז א( את המשכן, שמשכן 

אחר הוקם עמו. והוא כי אין עניינם שוה. כי כאשר יש זכות רב בעולם, מתייחסת ישיבתו יתברך במקדש העליון. 

הטלטול, להעדר זכות והשפע הנמשך מן המלוא העליון מעט מזעיר, תתיחס ישיבתו יתברך אל ובימי הגלות ו

המשכן העליון. ועל כן כשחטאו ישראל במדבר ונתמעט אור השפע לא זכינו להיכנס לארץ ולהתקיים מקרא 

לבד, והיינו שכתוב )שמות טו יז( תביאמו ותטעמו וכו'. ואחר הטורח שטרח משה רבינו ע"ה, זכינו אל משכן ב

גולים ומטולטלים ממקום למקום דומה לימי הגלות לא זכינו אל בית המקדש בנין קבוע, רמז אל טלטול שכינה 

כביכול, כי אז לא נתייחסה ישיבתו יתברך רק במשכן מטטרון. ובגלל הדבר הזה לא נקראת מנוחה ונחלה רק 

המקדש של מעלה, ועל כן היו כותלי המשכן  שילה ובית עולמים, כי בשילה כבר היחל בקרוב ההכנס אל בית

בנין אבנים גם שעדיין מתייחסת ישיבתו יתברך אל משכן. ונחלה ובית עולמים נקרא בית המקדש אשר 

בירושלים, כי אז מתייחסת ישיבתו יתברך אל בית המקדש של מעלה והיא נחלה עצמיית והתבסמות העולמות 

כן נקרא בית עולמים. ולהורות ההפרש היה זה אהל וזה בנין, כי והתאחדם בעצם בשפע רב כאשר יבא. כי על 

זה מטלטל רמז אל הגלות, וזה רמז אל הקבע. והוא כי הנה אין ספק כי עדיין אין כח בעולם הזה לסבול המצא 



שכינה בארץ אף גם אל בחינה המתייחסת אל משכן עליון במשכן אשר בארץ הוא, וגם לא המקדש אשר 

להכיל בחינה המתייחסת אל מקדש ה' כוננו ידיו, על כן צוה לנו הוא יתברך להעשות המשכן בירושלים מספיק 

 בדרך ואופן מספיק להעתיק קדושת המשכן העליון למטה לארץ כאילו שניהם יחד פה באהל מועד:

וההיקש בבית המקדש אשר בירושלים עם בית המקדש של מעלה, נמצא כי הוא יתברך בחנותו במשכן כאילו 

נה בשני משכנות כאחד, ובחנותו בבית המקדש שבירושלים כחנותו גם בבית המקדש העליון כאילו חוברה לו חו

יחדו ככל הכתוב למעלה. שעל ידי כן לא יתייחס ליושב אלהים על הארץ, כי אם כיושב במשכן העליון שכנגדו 

ריק שפע משכן העליון אל שחוברה לו יחדו על ידי ההכנות אשר נזכיר בס"ד, שהם עניינים מספיקים לה

התחתון עד גדר שיחשיב התחתון כאילו הובא העליון עצמו למטה ויהיו לאחדים. ועל כן חרש חכם בקש לו הוא 

יתברך הוא בצלאל יודע דעת עליון בחכמה בתבונה ובדעת, הם שלשה דברים שבהם ברא אלהים את השמים 

דו עם התחתון כאילו הוא גם כן למטה, כי קדושת כל ואת הארץ. שהוא למען יוכן להעתיק משכן העליון וליח

פרטיו כמעט שבעליון תמצא גם בתחתון בהריק שפע רב עד יהיה הקשר אמיץ כאילו שניהם נתחברו יחד, 

 באופן תהיה ישיבתו יתברך בתחתון כבעליון:

רך נער ורך כבן וממוצא דברי רבותינו ז"ל ואשר נדברנו בם, מצאנו ראינו טוב טעם ודעת מה היה שבחר יתב

שמנה שנים ויערה עליו רוח אלהים שלא בטבע, ולא עשה כן על ידי איש גדול בשנים ובחכמה. אך אין זה כי אם 

למה שהיה לעשות משכן כנגד משכן מטטרון ולהמשיך משם השפע כמדובר והוא משכן הנער. על כן גם 

 הממשיך הקדושה חשב מחשבות הוא יתברך שגם הוא יהיה נער:

ור אל הענין. והוא כי לא לעושה משכן גשמי יחשב, רק לבונה עולם חדש, כי מהוה ומעתיק עולם העליון ונחז

הוא משכן הנער בעולם השפל וכל פרטי חלקי העליון. על כן הוכרח לדעת צירוף אותיות שבהן נברא העולם כי 

בת לבו בכונתו בכל מלאכתו בכל כבורא ומהוה עולם הוא, וכוללו בשיעור קטן הכמות. ואין זה רק על ידי מחש

פרט ממנו אל דוגמתו בעליון במחשבה מספקת לעשות כאילו קדושת כל פרטי העליון הם בתחתון כאשר כתבנו 

 על פסוק )לקמן לא ד( ולחשוב מחשבות וכו':

ה עוד שנית עשה אלהים. והוא כי הן אמת שהוכן המשכן לכל הכבוד הנזכר על ידי בצלאל, אך עדיין אם השכינ

שנסתלקה מעל הארץ על ידי שבעה עד רקיע שביעי, גם שעל ידי ששה צדיקים באה עד רקיע ראשון שהם 

אברהם יצחק יעקב לוי קהת עמרם, אם עדיין היתה נשארת שמה מה יסכון כל מעשה וחכמת בצלאל. על כן 

ב יא(, ומה היתה הוצרך משה אדוננו ע"ה כי הוא הקים כל אפסי ארץ כמו שאמרו ז"ל )במדבר רבה פרשה י

הקמה זו אל הארץ. אך אחשוב הוא שהקנה הקמה ומעלה בארץ שקשר אותה קשר אמיץ עם העולם העליון, 

הוא הצדיק השביעי שהוריד שכינה לארץ שבקדושתו קדש העולם וחיברו עם העליון, עד גדר שוירד ה' על הר 

לוי אל המשכן. והוא מאמר הכתוב )לקמן מ סיני )לעיל יט כ( ומשה עלה אל האלהים )שם שם ג(, והוא נתן עי

 יח( ויקם משה את המשכן, כי מרבה האת השנים יחד עם בצלאל:



והנה שני הדברים האלה הם הצריכים לקדש המשכן ולהשרות בו שכינה, עם שיש עוד שלישית להתמדת 

י כמה פעמים נמנע קדושתו ולהכנת היות חפצו יתברך להשרות שכינה בתחתונים שהוא כשרון כללות ישראל, כ

שפע אל הפרטי על העדר הכולל, כמאמרם ז"ל )סנהדרין יא א( יש ביניכם מי שראוי שתשרה עליו שכינה וכו' 

אלא שאין הדור ראוי לכך. והן כל אלה נמצאו גם בבנין בית המקדש, כי כל החמשה מעלות שבבצלאל היו 

יה הענין שיהיה גם הוא נער כבצלאל. וגם בשלמה. אך לא היה נער קטן כבצלאל, כי לא על משכן הנער ה

השנית מעין משה היתה בו כי ויחכם שלמה מכל האדם )מלכים א ה יא(. והשלישית היתה על ידי דוד כי לא 

שרתה שכינה עד שאמר )תהלים קלב י( בעבור דוד עבדך אל תשב וכו'. ומה גם למאמרם ז"ל בשמות רבה 

שער המקדש, ומקרא מלא הוא כי לא בחר ה' בירושלים לשכן שמו )פרשה ח א( כי הובא דוד בארון עד פתח 

בה עד שבא דוד כדבר שנאמר )מלכים א ח טז( לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל ואבחר בדוד. כי הלא יקשה 

פתח בעיר וסיים בדוד, אלא שלא בחר בעיר עד שבא דוד שבזכותו בחר בעיר. והנה היות בבית המקדש איכות 

מעלה כאילו חברה לה קדושת העליון, הנה כתבנו ונשוב אליו עוד בפסוקים זולתם. וגם על בית המקדש של 

המשכן, אחשוב כי זה כוונת הכתוב באומרו )תהלים עח ס( ויטוש משכן שילה אוהל שכן באדם, לומר כי כאשר 

נטש כי אם נטש הוא יתברך משכן שילה, עם היות כי משכן של מעלה היה נדבק אל של מטה, עם כל זה לא 

 את אהל שכן באדם, כלומר אך לא את העליון כי אם שהפרידו מהתחתון, הרי כי עד אז יחדו היו:

על פי הדברים האלה מצאנו טוב טעם בדברי שלמה אל אשר הקשה לדבר ולומר כי האמנם ישב אלהים על 

רץ. ב. על היות בית בעלת הארץ וכו' )מלכים א ח כז(, כאשר כתבנו כי שתים הנה קושיותיו. א. על איכות הא

גבול. ועל הראשונה אמר האמנם ישב אלהים על הארץ, ועל השנית אמר )שם( הנה השמים וכו' אף כי הבית 

הזה. והנה היה ראוי להשיב על תוכחותיו. אמנם אפשר כי באומרו בפסוק הקודם ובסוף פסוק זה השיב 

י הלא מלת כי טבעה להיות נתינת טעם אל הקודם, תשובתו הרמתה. והוא בשום שכל והבין אומרו כי האמנם, כ

והלא יראה בלתי מתייחס. אך אמר ועתה יאמן נא דברך אשר דברת לעבדך דוד אבי. ואחשוב שהוא מאמרו 

יתברך אל דוד )שמואל ב ז י( ושמתי מקום לעמי ישראל. והוא, כי הוא יתברך נדר להשפיע קדושה בארץ שהוא 

ורידנו ארץ בבית המקדש של מטה, שהוא המקום המכיל וסובל את כל עם בני איכות בית המקדש של מעלה שי

ישראל העצומים ורבים כפלי כפלים כיוצאי מצרים, והיו עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ועל ידי כן לא נפלאה 

השראת שכינה בבית המקדש של מטה, כי שם ביתו יתברך העליון והוא כיושב בשני עולמים כאחת. ובזה 

יאמר, יאמן נא דברך אשר דברת וכו', שהוא ושמתי מקום וכו', שהוא שמקומי הראשון הוא בית המקדש של 

מעלה כד"א אלכה ואשובה אל מקומי הראשון )עי' הושע ה טו(, כי בלעדי זה לא יתכן השראתך בבית המקדש, 

בניתי הוא התחתון אך לא כי האמנם ישב אלהים על הארץ אף כי הבית הזה אשר בניתי, כלומר בבחינת אשר 

בבחינת העליון כי בשומך מקום לעמך ישראל ויהיה בית המקדש של מעלה מחובר לזה נכון הדבר שתשרה בו. 

 נמצא כי יוכרח שיאמן נא דברך כמדובר. ובזה באה ונהייתה תשובת השאלה עמה בכתובים ולא יחסר כל בם:

)ח( ובזה נבא אל ביאור הכתובים. ועשו לי מקדש וכו'. והוא בשום שכל והבין במקרא, למה תחלה קרי ליה 

מקדש ואחרי כן קרי ליה משכן. ועוד כי אחר שעדיין לא נעשה לא משכן ולא כלים, היה ראוי יאמר תבנית משכן 



ידועים של משכן ידוע. ועוד אומרו וכן ותבנית כלים, ולא המשכן בה"א הידיעה, ואז יאמר כליו שמורה על כלים 

תעשו, הוא מיותר אחר אומרו מתחלה ועשו לי. ולא עוד אלא שמוסיף וי"ו יתירה, שלא אמר כן תעשו כי אם וכן 

 כבא להוסיף על האמור והוא הדבר בעצמו:

על  אמנם בדברים האלה כלל הוא יתברך הדרוש הזה אשר כתבנו. והוא כי הלא כמו זר נחשב ישב אלהים

הארץ ומה גם במשכן בעל גבול. ותהי תשובתנו, כי יש לאל יד הצדיקים בעלי נשמת אלהים חיים, בטוב כוונתם 

בפעולתם הגשמיית במצותו יתברך להשפיע שפע מלמעלה ולהקנות הויית קדושה במעשה ידיהם. ולא עוד 

יתברך למעלה, הוא למטה כאילו אלא שיתייחסו לבונים שתי עולמות כאחת, כאילו העולם העליון, הוא משכנו 

מאצילים איכות קדושת העליון מלמעלה ומורידים אותו עם התחתון, ליחשב המשכן התחתון כשני משכנות יחד 

עד גדר שתהיה השראתו יתברך בתחתון כהשראתו בעליון. והוא כי כל מעשה המשכן וכליו הם דוגמת כל חלקי 

קת להמשיך הקדושה במעשה חלקי התחתון מכל דבר שבעליון בחינת העליון. נוסף על זה ענין הכונה המספ

מספיק אל כל אחד ואחד מפרטי התחתון כמדובר. וזה מאמר הכתוב, אל יקשה עליך לאמר האמנם ישב אלהים 

על הארץ כו', כי הלא יש כח בצדיקים לעשות למטה מושב רוחני קדוש. וזהו ועשו לי מקדש עד גדר יהיה ראוי 

 לא בלבד אל התפשטות כבוד מה בשכון יה אלהים למעלה:שושכנתי בתוכם, ו

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מה עמוד ב

שמעמידין את ציפוין. דבר אחר:  -שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר: עמדים  -ם תניא נמי הכי: עצי שטים עמדי

שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין, תלמוד לומר עצי שטים עמדים שעומדים לעולם ולעולמי  -עמדים 

 עולמים.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד א

דלמא אתי עניא ויהיב ליה, דכתיב המזבח עץ שלוש אמות גבה, וכתיב וידבר אלי זה  -והמאריך על שלחנו 

ל זמן שבית המקדש השלחן אשר לפני ה', פתח במזבח וסיים בשלחן! רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו: כ

 שלחנו של אדם מכפר עליו. -עכשיו מזבח מכפר על ישראל, ו -קיים 

סעיף א אבן העזר הלכות קידושין סימן כז רמ"א

זוהר )דברי הרב(.ויש להם טעם בתיקוני ה כן נוהגין לקדש בטבעת,ו

מעין בית השואבה פרשת משפטים



 סימן סד ים של שלמה מסכת קידושין פרק א

נחזור לסוגיא )ל"א ע"א( כי אתא רב דימי אמר, פעם א' היה לבוש סריקין של זהב, וישב בין גדולי רומי, ובאת 

ו, וטפחה לו על ראשו, ולא הכלימה, וכתבו התוספות )ד"ה ובאת( יש במדרש, שהיתה אמו, וקרעתו ממנ

מטורפת מדעתה, וכן נראה לי עיקר, דהא מייתי כל הני עובדא ללמוד ממנו עד היכן מגיע כיבוד אב ואם, 

אבל  ובדינינו יכול למחות בה, שלא תעשה לו נזק, אף בממונו, וכל שכן בגופו, אם לא שכבר נעשה המעשה.

מכל מקום יכול לתובעה בדין, ואף יכול להשביע אותה, אם תהא חייבת לו שבועה, אלא שאין משביעין אותה 

באלה, כאשר פסק הרמב"ם )ה' ממרים פ"ה הט"ו( והטור )יו"ד סימן רמ"א( בשמו, אלא מטורפת היתה, ומשום 

לקמן )ל"א ע"ב( ר' טרפון הוה ליה הכי לא היה יכול למחות בה, ומשום הכי לא גער בה, וכתב הא דאמרינן 

ההיא אימא, דכל אימת דהות בעית למיסק לפוריא גחין וסליק לה, וכל אימת דהות נחית, נחתא עלויה, וקא 

משתבח בי מדרשא, אמרי ליה, עדיין לא הגעת לחצי כבוד, כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה ע"כ. וגם 

 זו לפי מה שפירש בארנקי שלה.

הטור )יו"ד סימן ר"מ( ועד היכן הוא כיבוד, אפילו נטל כיס מלא מעות, ומשליכהו לים בפניו, אל יכלימהו. וז"ל 

וכתב הרמב"ם )ה' ממרים פ"ו ה"ז( אפילו זרק הכיס של הבן לים, ור"י פירש, למאי דפסקינן שאין צריך לכבדו 

אביו, אינו יכול להכלימו, כדי למנעו, אף על משלו, ודאי אם זרק כיס של הבן יכול למונעו, אלא מיירי בכיסו של 

פי שעתיד ליורשו, כתב הרמ"ה, הא דבארנקי של בן מצי לאכלומיה, דווקא מקמי דשדייה לים, דאפשר דממנע 

ולא שדי ליה, אבל בתר דשדייה, אסור לאכלומיה, דמה דהוי הוה, והשתא כי שתיק כיבוד שאין בו חסרון כיס 

א לאכלומיה, אבל למתבעיה לדינא שרי ע"כ. עוד כתב הטור )שם( וזה לשונו, ועד היכן הוא, ומחייב בגוויה, ודוק

הוא מורא אב ואם, אפילו היה לובש בגדי חמודות, ויושב בראש הקהל, ובא אביו ואמו, וקרעו בגדיו, והכהו על 

א, שציוהו בכך, ראשו, וירקו בפניו, לא יכלים אותם, אלא ישתוק, וירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הו

שאלו בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מכוער יותר מזה, לא היה לו לפרכס בדבר, קל וחומר במלך מלכי המלכים 

הקדוש ברוך הוא, ובוודאי איירי בענין שלא היה יכול למחות בו, ומאחר שכבר נעשה המעשה, לא יכלימנו, ולא 

ה בו, ועושה נחת רוח להפק רצונו, ומכל מקום שעושה יגעור בו, ומכל מקום נראה, שמידת חסידות שאינו מוח

בענין תוכחה לבנו, אפילו שגג בזו, מכל מקום דעתו היה לתוכחה, או להטיל עליו אימה, הא לאו הכי רשע ]הוא[ 

שהרי עובר על בל תשחית, וכ"כ התוספות )ל"ב ע"א, ד"ה רב יהודא( בענין זריקת ארנקי, ואף שהתוספות 

וכתבו, אפילו היכי דשוגג הוא, ומשליכו בחמתו, מכל מקום בהשלכת ארנקי אין מכלימו ע"כ. הפריזו על המדה, 

מכל מקום אומר אני, שלא כתבו התוספות שבזה יצא מידי רשעתו, היכא שעושה בחמתו, אם לא ששגג בדבר, 

ודאי שאסור וסבר שמותר לשכך חמתו, וכדמשמע הלשון של תוספות, היכא ששגג, אבל אם הוא חבר, שיודע בו

לעשות כן, וכמו שאמרו בפרק )החובל( ]האורג[ )שבת ק"ה ע"ב( שדרכו של יצר הרע לפתות האדם וללכדו 

ברשתו בכך שיאמר לו בחמתו קרע )כזאת( ]כסות[ ושבור כלים, ואחר כך אומר לו לחבול בגופו, עד שיאמר לו 

 לך ועבוד ע"ז כו'.



במטורפת, אם כן איך יתנהג עמהם אם ח"ו נטרפת דעתם.  נחזור למה שכתבתי, דההיא עובדא דהתם איירי

וכתב הרמב"ם )ה' ממרים פ"ו ה"ט( וזה לשונו, מי )שנתרפא( ]שנטרפה[ דעתו של אביו או של אמו, )הוי( 

משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם, עד שירוחם עליהם מן השמים, ואם א"א לו לבנו לעמוד, מפני שנשתנו ביותר, 

וה לאחרים )לנהוג( ]להנהיגם[ כראוי ]להם[, )וכתב הקאר"ו וזה לשון דברי הרמב"ם(, וכתב יניחם לו וילך, ויצ

הטור )שם( וז"ל. וכתב הראב"ד, אין זו הוראה, אם הוא יניחם וילך לו, אז למי יצוה לשומרם ע"כ, ומשמע שהוא 

רים הן, מדגרסינן בפ"ק נוטה לדברי הראב"ד, וכתב הקאר"ו )ב"י שם( וזה לשונו, דברי הרמב"ם נכונים וברו

דקידושין )ל"א ע"ב( רב אסי הוה ליה אימא זקינה, א"ל בעינא תכשיטין, עבד לה. בעינא גברא, נעיין לך, בעינא 

גברא דשפיר כוותך, שבקה ואזל לארעא דישראל, וכן דעת הר"ן, דהאי עובדא מוכח כדברי הרמב"ם ז"ל, ותמה 

על השגת הראב"ד, ]ולא ידעתי[ למה, דהא עובדא דרב אסי הכי על הראב"ד למה השיגו ע"כ, וכן כתב הר"ן 

משמע, אולי הוא סובר, דוקא למיסק לארץ ישראל, ואינו מחוור ע"כ, ואני אומר, שיפה השיגו, אם יניחם וילך, 

למי יצוה לשומרם, כמו שכתב, ואינו דומה לעובדא דאימא דרב אסי, דשם לא היתה מטורפת בענין שצריכה 

 א שאלה שלא כהוגן, מרוע הלב, ע"כ חלף והלך לו למקום שלא תראה אותו:לשמירה, אל

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יז עמוד א

 אש אוכלתן. -שכינה ביניהן, לא זכו  -דריש ר"ע: איש ואשה, זכו 

 רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה כ

 ת.אבנים וקורות שחצבן מתחלה לבית הכנסת אין בונין אותן להר הבי

 ב"ז שםרד
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Last week's riddle 

 שמות פרק יא פסוק ב פרשת בחיי רבינו

מה שהזכיר לשון "רעהו" "ורעותה", יראה לי שקודם מתן תורה היו כל הבריות חברים ו וישאלו איש מאת רעהו.

כאחד, אבל לאחר מתן תורה שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שקבלוה 

ום, ישראל יצאו כל האומות מן האחוה והריעות ונשאר השם הזה בעם ישראל בלבד שנקראו אחים ורעים למק

הוא שכתוב: )תהלים קכב, ח( "למען אחי ורעי", ודרשו רז"ל )ב"ק קיג ב(: )דברים כב, ג( "לכל אבדת אחיך", 

 אחיך ולא גוי, וכן: )דברים כג, כ( "לא תשיך לאחיך" אחיך ולא גוי.

 ק יאפסו שופטים פרק יד

ּו  ְהיִ֖ ים ַויִּ עִֵּ֔ ר  ָֽ ים מ  ֵ֣ ְקחּוּ֙ ְשֹלשִּ ֹו ַויִּ ם אֹותָ֑ ְראֹוָתֵ֣ י כִּ ִ֖ ֹו:ַוְיהִּ תָֽ  אִּ
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Selected emails from our listeners 

Answers to the Question 

 

I’ll take a shot at answering the riddle. Who said this “rapist” is to be believed in the first 

place? 

Thanks, 

Chaim Gordimer 

 

Response: See Chinuch mitzva 26 that an alum is נהרג על פי הודאתו 

See Yerushalmi kedushin 1/1 Yuda ben Pazi and Korban Eida says same 

And Pesachim 3: story of R Yehudah Ben Besaira and Rashi there that agrees.  

So, the witness is believed.  

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

Comments on the show 

Hello, 

I enjoyed immensely this past episode with HaRav Lopiansky. You mentioned that you 

weren’t interested in government programs to stay in learning, as there’s “no K’vod 

Shomayim.” While I don’t necessarily disagree with you, I was wondering if you could 

perhaps elaborate. 

Thanks, 

Chaim Gordimer 

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

I attended RJJ the same time as Rav Aharon Lopiansky and would like to comment on 

what the great Rosh Yeshiva’s of our Yeshiva said at that time regarding work. Rav 

Yitzchok Tendler, who learned in Radin and was Zoche to be Meshamesh the Chofetz 



Chaim, told us we should take off a year to learn before we went to college. He never 

told us not to go to college.  

I was learning in the Bais Medrash of RJJ when a Bochur named Kreindler went over to 

the Rosh Yeshiva and told him that he became a Choson and that he wanted to 

continue to learn in Kollel. Rav Warshavchick asked him, “Voz Vel Zein Mit Parnassa.” 

He then told the Rosh Yeshiva, “But I heard it is a Segula to learn a year after you get 

married.” Rav Warshavchick repeated, “Ober Voz Vell Zain Mit Parnassa" (What will be 

with your Parnassa obligations). 

We had 39 boys in our class and at least 35 went to college. The only two who did not 

go to college were Rav Label Lopiansky, and Rav Shlomo Altusky (currently the Rosh 

Yeshiva of Darchei Torah). These two were the smartest boys in the class not only in 

Limidui Kodosh but also in English studies and both had over a 95 average on the 

Regents exams.  

The RJJ Kollel had only 11 members and all of them were outstanding Talmedei 

Chachomim. Two of them were the Levene brothers, (one married the daughter of Rav 

Warshavchick and in addition to being a great Talmid Chochom and Rov, was also the 

Chairman of the Economics Department of Yeshiva University). Another member of the 

Kolel was Rav Reuvein Alt, who is a Dayan in the Beth Yosef Beth Din in Boro Park, 

and another one was Rav Mordechai Marcus, a great Talmid Chochom, a chief editor of 

the Art Scroll Shas, and Rav of the Lakewood minyan in Flatbush. The RJJ kolel was for 

Metzuyanim and very similar to what it was in Lita where in the entire Lita there were 

only 30 full time learners in the Kollel, who were all Metzuyanim.  

After RJJ, I went to Mirrer Yeshiva in Flatbush. I was Zoche to learn B'Chavrusa with 

many of the children of the “Alter Mirrers” who learned in Mir in Poland and Shanghai. 

One Alter Mirrer, Baruch Maruch, was Zoche to be one of the Ballei Tefila for Yamin 

Noriam in Mir. He told me that in most cases, the “Alter Mirrers” all went straight to work 

when they got married. If you wanted to only learn then you stayed single and only got 

married later. In America, he said, unfortunately many girls do not respect a man who 

works. However, this was not the way it was in Europe. Even though they worked when 

they got married, they all had tremendous Yiras Shamayim. When Elul came in Mir 



Poland, you could feel the fear of the Yom Hadin. There were often tears on the 

Shtenders during the Yomin Noraim. Men who learned and worked were greatly 

respected in Europe.  

We learned Pirkei Avos on Friday for one Zman, and Rav Shmuel Brudney ZTL, told us 

that most of us will have to go to work, in accordance with the many Mishnayos in Pirkei 

Avos that praise work. Rav Elya Jzurkanski, another Rosh Yeshiva, was Maspid an 

Alter Mirrer, who worked and learned and said during the Hesped that this is the right 

Derech. Rav Shmuel Bernenbaum ZT"L told us that he prefers to choose Rav Aharon’s 

Derech for Mirrer Yeshiva since he felt that was the only way to produce Gedolim. 

However, he always respected those who chose to learn and work.  

Rav Ovadia Yosef wrote that someone who works but learns every spare minute is also 

considered in the category of Torasoh Umnaso. It was mentioned by Rav Dovid Cohen 

that there were many great Gedolim in Europe that worked, and some of them were 

equal to the greatest Rosh Yeshivas.  

In Bereshis Perek 33 Posuk 18 Rashi mentions that when Yakkov reached Shechem, 

after 20 years of working for Lavan, he was Shalam B'Toraso, and did not forgot 

anything that he learned while he was working in Bais Lavan. Apparently, work was not 

a negative. We should all be Zoche to have Siyata Dishmaya in our decision of following 

Rav Yishmoel or Rav Shimon Bar Yochai. 

Raphael Grossman 

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

Show Suggestions 

Thank you Dovid for your tremendous work, I'm a big Follower- I listen to your 

discussions all the time, I'm still catching up with all the archives! :) 

I'm wondering if you're able to address something which is extremely common these 

days, downloading music for free from the internet instead of buying the CD. I know you 

discussed this briefly with Rabbi Doniel Neustadt, topic "Music in Halacha", but I felt like 

this topic needs a little bit more discussion. 



I was wondering if the problem is only when you're copying it, or it even applies to 

something which is already easily downloadable with the click of a button, (like from 

Instagam or the like). 

I didn't understand the difference between music and the case of the fire that you 

mentioned, when it's זה נהנה וזה לא חסר. Like what happens if I wouldn't have bought the 

album either way, what am I making him loose? 

Chaim Teitlebaum 

 



Horav Ahron Lopiansky  

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לג עמוד א

ר' יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי, אמר: כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני. רבא מיקם לא קאי, 
הידור עבד להו. אביי יהיב ידא לסבי. רבא משדר שלוחיה. רב נחמן משדר גוזאי, אמר: אי לאו 

 תורה, כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא! 

 ספר מסילת ישרים פרק כו

  בביאור מדת הקדושה

ענין הקדושה כפול הוא, דהיינו: תחלתו עבודה וסופו גמול, תחלתו השתדלות וסופו מתנה. והיינו: 
שתחלתו הוא מה שהאדם מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו, והוא משז"ל (יומא ל"ט): אדם 

אותו מלמעלה. ההשתדלות הוא שיהיה  מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. מלמטה מקדשים
האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלהיו, ועל דרך זה 
נקראו הנביאים מלאכים, כענין שנאמר באהרן (מלאכי ב'): כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 

עיבים במלאכי אלהים וגו', ואפילו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא. ואומר (ד"ה ב' ל"ו): ויהיו מל
בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכרחים לו מפאת גופו הנה לא תזוז נפשו מדביקותה העליון, 

  .וכענין שנאמר (תהלים ס"ג): דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך

ו ואמנם לפי שאי אפשר לאדם שישים הוא את עצמו במצב הזה כי כבד הוא ממנו, כי סוף סוף חומר
הוא בשר ודם, על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה, כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות 
ברדיפת הידיעה האמתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה, אך הסוף הוא שהקב"ה ידריכהו 
בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה, וישרה עליו קדושתו ויקדשהו, ואז יצלח בידו זה הדבר, שיוכל 

ה עמו יתברך בתמידות, כי מה שהטבע מונע ממנו יעזרהו יתברך וסיועו יתן לו, להיות בדביקות הז
וכענין שנאמר (תהלים פ"ד): לא ימנע טוב להולכים בתמים, ועל כן אמרו במאמר שזכרתי אדם 

שהוא העזר  -שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשתדלותו. מקדשים אותו הרבה  -מקדש עצמו מעט 
  .שכתבנושעוזר אותו השי"ת וכמו 

והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, 
וסימניך אכילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה, ואמרו ז"ל (ספרא): כהנים אוכלים ובעלים 
מתכפרים, ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש: הטהור, מעשיו החומרים אינם לו אלא 

עצמו אינו מתכוין בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע  הכרחים, והוא
שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר 

  .טוב

אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, 



אילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה, והנה איש כזה הוא הנה נחשב לו כ
עצמו נחשב כמשכן, כמקדש, וכמזבח, וכמאמרם זכרונם לברכה (ב"ר פפ"ב): ויעל מעליו אלהים, 
האבות הן הן המרכבה, וכן אמרו (רש"י בראשית ז): הצדיקים הן הן המרכבה, כי השכינה שורה 

ורה במקדש, ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי עליהם כמו שהיתה ש
האישים, כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח כיון 
שהיו נקרבים לפני השכינה, וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינם מתברך בכל העולם, 

והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא  כן המאכל -וכמאמרם ז"ל במדרש 
  .ולמשתה ההוא, וכאילו נקרב על גבי המזבח ממש

והוא הענין שאמרו עליו ז"ל (כתובות ק"ה): כל המביא דורון לת"ח כאילו הקריב בכורים. וכן אמרו 
להוטים אחרי (יומא ע"א): ימלא גרונם של ת"ח יין במקום נסכים, ואין הדבר הזה שיהיו הת"ח 

האכילה והשתיה ח"ו שימלאו גרונם כמלעיט את הגרגרן, אלא הענין הוא לפי הכונה שזכרתי, כי 
הת"ח הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה 
עליהם כמו שהיתה שורה במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם 

מילוי הספלים (ספלים שהיו על גבי המזבח שהיו מנסכים לתוכם יין). ועל דרך זה כל תשמיש תחת 
שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר 
ההוא שזכו להיות תשמיש לצדיק, וכבר הזכירו ז"ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו 

  .צ"א): אר"י מלמד שנתקבצו כולן והיתה כל אחת אומרת עלי יניח צדיק ראשו (חולין

כללו של דבר ענין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה 
לא יפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו 

שיורד הוא מדביקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. ואמנם  במה שהוא משתמש בהם, ממה
זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו יתברך, ורוממותו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא 
מתחבר למלאכים העליונים ממש עודהו בעולם הזה, וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות בזה 

וזה אחר שכבר ימצאו בו כל המדות הטובות שזכרנו  מצדו, אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו,
עד הנה מתחלת הזהירות ועד יראת החטא, בזאת יבא אל הקודש ויצליח, שהרי אם הראשונות 
חסירות ממנו, הרי הוא כזר ובעל מום שנאמר בו וזר לא יקרב, אך אחרי הכינו את עצמו בכל הכנות 

בהשכלת גדולתו יתברך ועוצם רוממותו, יפריד אלה, אם ירבה לידבק בתוקף האהבה ועוצם היראה 
עצמו מעניני החומר מעט מעט, ובכל פעולותיו ובכל תנועותיו, יכוין לבבו אל מצפוני ההתדבקות 
האמיתי, עד שיערה עליו רוח ממרום וישכין הבורא יתברך את שמו עליו כמו שעושה לכל קדושיו, 

  .והגשמיים כקרבנות ועבודות ואז יהיה כמלאך ה' ממש וכל מעשיו אפילו השפלים

והנך רואה שדרך קניית זאת המדה הוא על ידי רוב הפרישה, והעיון העצום בסתרי ההשגחה 
העליונה ומצפוני הבריאה, וידיעת רוממותו יתברך ותהלותיו עד שיתדבק בו דבקות גדול וידע לכוין 

שיתכוין בעודו שוחט הזבח מחשבתו בהיותו הולך ומשתמש בדרכים הארציים כמו שהיה ראוי לכהן 
או מקבל דמו או זורקו עד שימשיך בזה הברכה ממנו יתברך החיים והשלום, וזולת זה אי אפשר 



  .שישיג מעלה זו וישאר על כל פנים חומרי וגשמי ככל שאר בני אדם

והנה מה שעוזר להשגת המדה הזאת הוא ההתבודדות והפרישה הרבה כדי שבהעדר המטרידים 
התגבר יותר ולהדבק בבורא, מפסידי המדה הם חסרון הידיעות האמתיות ורוב תוכל נפשו ל

החברה עם בני האדם כי החומריות מוצא את מינו וניעור ומתחזק, ונשארה הנפש לכודה בו ולא 
תצא ממאסרה, אך בהפרדו מהם והשארו לבד ויכין עצמו אל השראת קדושתו, הנה בדרך שרוצה 

להי אשר יותן לו תתגבר נפשו בו ותנצח את הגופניות, ותדבק לילך בה יוליכוהו, ובעזר הא
בקדושתו יתברך ותשלם בו ומשם יעלה אל מעלה גבוהה יותר, והוא הרוח הקדש שכבר תגיע 
השכלתו להיות למעלה מחק האנושי, ויוכל להגיע דביקתו אל מעלה כל כך גדולה שכבר ימסר בידו 

לאלישע שהוא מה שמורה על עוצם ההתדבקות בו מפתח של תחיית המתים כמו שנמסר לאליהו ו
יתברך שבהיות הוא יתברך שמו מקור החיים, הנותן חיים לכל חי, וכמאמרם ז"ל (תענית ב'): ג' 
מפתחות לא נמסרו ביד שליח מפתח תחיית המתים וכו', הנה הדבק בו יתברך דביקות גמור יוכל 

שמתייחס לו בפרט יותר מן הכל וכמו למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם, שהוא מה 
שכתבתי, והוא מה שסיים הברייתא וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לידי 

  .תחיית המתים

ואתה קורא נעים ידעתי שכמוני תדע אשר לא כליתי בספרי זה את כל חוקי החסידות, ולא אמרתי 
ין להתבונן תכלית. אבל אמרתי קצת מכל פרט כל מה שיש לומר בענין זה, כי אין לדבר סוף, וא

שבפרטי הברייתא, אשר עליה יסדתי חיבורי זה, והוא מה שיכול להיות התחלה וראשית להרחיב 
העיון בעניינים ההם, כיון שנגלה דרכם ונפתח אורחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור. ועל כל כיוצא 

תחבולות יקנה, והבא לטהר מסייעים אותו (שם בזה נאמר (משלי א'): ישמע חכם ויוסף לקח ונבון 
  .ב'): כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, להיישיר איש איש את דרכו לפני בוראו

וזה פשוט כי כל אדם לפי האומנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה, 
הראוי למי שצריך להשכיר עצמו  כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנתו אינו דרך החסידות

למלאכת חבירו, ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר 
בעסקי האדם בעולם, כל אחד ואחד לפי מה שהוא ראוים לו דרכי החסידות, לא לפי שהחסידות 

שיש נחת רוח ליוצרו בו, משתנה, כי הנה הוא שוה לכל נפש ודאי, הואיל ואיננו אלא לעשות מה 
אבל הואיל והנושאים משתנים אי אפשר שלא ישתנו האמצעיים המגיעים אותם אל התכלית כל 

וכבר יכול להיות חסיד גמור איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד כמו מי שמפני אחד לפי ענינו. 
): "בכל דרכיך , וכתיב (שם ט"ז): "כל פעל ה' למענהו". ואומר (שםצרכו הוא בעל מלאכה פחותה

דעהו והוא יישר אורחותיך", הוא יתברך שמו ברחמיו יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו, ויוליכנו 
  .באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו, ולעשות נחת רוח לפניו

 



 

 

 

 סעיף ג ערוך השולחן אורח חיים סימן קנו

לעשות מדות ומשקלות שקרים דדברים אלו משא ומתן באמונה אין הכוונה שלא יגנוב ולא יגזול או 
אין נכנסין בכלל זה דהעושה כן הוא רשע גמור ואסור לגנוב או לגזול או לאנות בין ליהודי בין לאינו 
יהודי ומן התורה עוברים בלאו על גניבת וגזילת אינו יהודי כמו על של יהודי כמ"ש הרמב"ם בפ"א 

ונה שיהא הן שלו צדק ולאו שלו צדק וכשאומר אלא הכו ,מגניבה ובטור וש"ע ח"מ סי' שמ"ח
שסחורה זו עולה לו כך וכך ושהיא טובה לא ישקר אף בכל שהוא ושיהא משאו ומתנו בנחת עם 
הבריות ודיבורו בנחת ולא יצעוק ולא יחרף ולא יכעוס וסוף הדבר שגם מסחרו הולך בשם טוב 

 בבנו: ופרנסתו מזומנת לו והכל מאמינים לו והבוטח בד' חסד יסו

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א

שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם 
לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די, מאי עד בלי די? אמר רמי בר 



 חמא אמר רב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

 כא-פסוק טו שמות פרק א רשתפאבן עזרא 

(יט) כי  כמו עושה מלאכה באבנים -האבנים  (טז) על שרות היו על כל המילדות: -(טו) למילדות 
כטעם כי בית יעשה לך י"י (ש"ב ז, יא).  -(כא) ויעש להם בתים  יש להם כח חיים בלב: -חיות הנה 

גאון כי עשה להם בתים והטעם שהרבה זרעם, תגמול שכר שהחיו הן זרע ישראל. ויאמר ה
 שהסתירם שם ולא נמצאו: 

 הלכה ג רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

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 היה מודיע 

ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי לכל אחד 
בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד 
ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו 

הבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו כולם ו
 וכו'. שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד



Horav Dovid Cohen  

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב

לא קשיא: כאן  -רבי חנינא בר פפא רמי: כתיב ולקחתי דגני בעתו וגו', וכתיב: ואספת דגנך וגו'! 
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. תנו רבנן: ואספת 

בן? לפי שנאמר: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככת -מה תלמוד לומר  -דגנך, 
הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל; רבי שמעון בן יוחי  -תלמוד לומר: ואספת דגנך 

אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת 
 -דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 

על ידי אחרים, שנאמר: ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו  מלאכתן נעשית
מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר: ואספת דגנך; ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים  -של מקום 

ועלתה בידן,  -נעשית על ידן, שנאמר: ועבדת את אויבך וגו'. אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל 
ולא עלתה בידן. אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי  -ן בן יוחי כרבי שמעו

תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי 
יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, דורות 

זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו מלאכתן  -עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי הראשונים 
 לא נתקיימה בידן.זו וזו  -קבע ותורתן עראי 

 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 
רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות  התורה וכבה מאור הדת וגרם ובזה את

מדברי תורה בעולם 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 

ל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הרבנות וכ
 הבריות. 

 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 
 לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא. בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי

דע, כי זה כבר אמר: אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר: אל תחשבה כלי לפרנסה, ובאר 
ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם בכבוד תורה שהוא כורת נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני 

אני  -שטי מאמרים שלא הבינום אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליכוה אחרי גוום, ונתלו בפ
והטילו להם חוקים על היחידים ועל הקהילות, ועשו את המינויים התוריים לחוק מכסים,  -אבארם 



והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שזה צריך ומחוייב, לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים 
ת אותו, ולא רגל שישען עליה העוסקים בתורה ותורתן אומנותן. וכל זה טעות, אין בתורה מה שיאמ

בשום פנים. לפי שאנו אם נעיין בתולדות החכמים, זכרם לברכה, לא נמצא אצלם לא הטלת חובות 
על בני אדם, ולא קיבוץ ממון לישיבות המרוממות הנכבדות, ולא לראשי גלויות ולא לדיינין ולא 

הילותיהם כולן יש בהם עני למרבצי תורה ולא לאחד מן הממונים ולא לשאר האנשים, אלא נמצא ק
בתכלית, ועשיר רב הממון בתכלית, וחלילה לה' שאומר שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה, אלא 
זה העני אילו פשט ידו לקחת היו ממלאים ביתו זהב ומרגליות, אבל הוא לא היה עושה כן, אלא 

בני אדם, הואיל והתורה  מסתפק במלאכה שיתפרנס ממנה, בין ברווח בין בדוחק, ובז למה שבידי
מנעתו מזה. וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטב, והיה חוטב עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון, 

עד כי תלמידיו הם אשר הושוו למשה ויהושע, וקטן תלמידיו רבן  -והוא בתכלית העניות, ומעלתו 
ו, לא היו מניחים אותו לחטוב יוחנן בן זכאי. ולא יסופק לבר דעת שאילו היה מסכים לקבל מבני דור

עצים. וחנינה בן דוסא, אשר קול קורא עליו: "כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנניה בני וחנניה 
בני דיו קב חרובין מערב שבת לערב שבת", ולא ביקש מבני אדם. וקרנא דיין בכל ארץ ישראל, והוא 

: או שתתנו לי מי שישקה במקומי כשאני היה משקה שדות, וכשהיו באים בעלי הדין, היה אומר
מתעסק עמכם, או שתתנו לי שעור מה שאבטל מעבודתי, ואדון לכם. ולא היו ישראל בני דורם של 
אלו וזולתם לא אכזרים ולא שאינם גומלי חסדים, ולא מצאנו חכם מן החכמים שהיה מצבם דחוק 

עצמם היו חסידים, מאמינים באמת שיגנה אנשי דורו שאינם מרחיבים לו, חלילה לה', אלא הם ב
לעצמה, מאמינים בה' ובתורת משה, אשר בה 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+.

עות אלו המתגברים כנגד האמת והלשונות המפורשים, בלקיחת ממון בני אדם ברצונם או ואמנם ט
הן המעשיות אשר ימצאו בתלמוד באנשים בעלי מומים בגופותיהם, או זקנים באו  -על כורחם 

מה יעשו, הימותו?  -בימים עד שלא יוכלו לעשות מלאכה, שאין תחבולה להם אלא לקחת, ואם לא 
ורה. ואתה תמצא המעשה אשר הביאו בו ראיה באומרו: +משלי טו, לא+ "היתה זה לא ציוותו הת

בבעל מום, לא יוכל לעשות מלאכה. אבל עם היכולת, לא  -כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה" 
 המציאה התורה בזה דרך.

רב יוסף, עליו השלום, היה נושא עצים, ואומר: "גדולה מלאכה שמחממת את בעליה", רצונו לומר, 
במשא העץ הכבד, היה מתחמם גופו בלא ספק, והיה משבח  -יכובד משכבם  -בעת יגיעת איבריו ש

 זה ושמח בו, והיה לבו טוב במתנת בחלקו, בגלל מה שהיה אצלו ממעלת ההסתפקות.

וכבר שמעתים, הניפתים, נתלים באומרם: "הרוצה להנות יהנה כאלישע, ושלא להנות אל יהנה 
נו דומה לזה כלל, ואמנם זה אצלי סילוף ממי שמביא ראיה ממנו, הואיל כשמואל הרמתי". וזה אי

והוא מבואר ואין בו מקום לטעות. כי אלישע לא היה מקבל ממון מבני אדם, כל שכן שלא היה מטיל 
עליהם ומחייבם בחוקים, חלילה לה' מזה, ואמנם היה מקבל הכיבוד בלבד, כגון שיארחו איש אחד, 



לון אצלו ויאכל אצלו בלילה ההוא או ביום, וילך לעסקיו. ושמואל לא היה נכנס והוא בדרך, נוסע, וי
בבית איש, ולא אוכל ממזונו. ובכגון זה אמרו החכמים, שתלמיד חכמים, אם רצה להדמות לזה, עד 

יש לו לעשות כן, וכמו כן אם רצה להתארח אצל איש בהכרח נסיעה או כיוצא  -שלא יכנס אצל איש 
עשות כן. לפי שכבר הזהירו מן האכילה ללא הכרח, ואמרו: "כל תלמיד חכמים המרבה יש לו ל -בה 

 סעודותיו בכל מקום" וכו', ואמרו: "כל סעודה שאינה שלמצוה אסור לתלמיד חכמים להנות ממנה".

ולמה אאריך בזה הענין, אני אזכור המעשה אשר התבאר בתלמוד, והמתעקש יעשה כרצונו: היה 
, והיו באים בו גנבים, וכל אשר היה פוקדו בכל יום, היה מוצא ענביו מתמעטים איש שהיה לו כרם

וחסרים, ולא היה לו ספק שאיש מן הגנבים שמהו מטרה. והיה מצטער מזה תמיד כל ימי הענבים, 
עד שבצר ממנו מה שבצר, ושטחו עד אשר יבש, ואסף הצמוקים. ומדרך בני אדם, שכאשר יאספו 

לו גרגרים מן התאנים והצמוקים, ומותר לאוכלם, מפני שהם הפקר, וכבר הפירות המיובשים, יפ
הניחום בעליהם למיעוטם. ובא ר' טרפון במקרה יום אחד לזה הכרם, וישב, והיה מלקט מן 
הצמוקים הנופלים ואוכלם. ובא בעל הכרם, וחשב שזה הוא אשר היה גונב ממנו כל השנה, ולא היה 

ליו ותפשו, והתגבר עליו, ושמהו בשק, ורץ עמו על גבו להשליכו מכירו, אבל שמע שמו. ומיהר א
בנהר. וכאשר ראה ר' טרפון עצמו אובד, צעק: "אוי לו לטרפון שזה הורגו". וכאשר שמע זה בעל 
הכרם, הניחו וברח, ליודעו כי חטא חטא גדול. והיה ר' טרפון בשארית ימיו מאותו היום דואב ומיליל 

נפשו בכבוד התורה, והוא היה בעל ממון, והיה יכול לומר לו: הניחני, ואני על מה שארע לו, בהצילו 
אשלם לך כך וכך דינרים, וישלם לו, ולא יודיעהו שהוא טרפון, ויציל נפשו בממונו, לא בתורה. אמרו: 
"כל ימיו שלאותו צדיק היה מצטער על דבר זה ואומר: אוי לי שנשתמשתי בכתרה שלתורה, שכל 

שלתורה נעקר מן העולם". ואמרו בזה: "משום דר' טרפון עשיר גדול הוה, והוה המשתמש בכתרה 
 ליה לפיוסיה בדמים".

ופתח רבנו הקדוש, עליו השלום, אוצרות חיטה בשנת רעבון, ואמר: כל מי שרוצה לקחת פרנסתו 
ינו יבוא ויקח פרנסתו, ובתנאי שיהיה תלמיד חכמים. ובא ר' יונתן בן עמרם ועמד לפניו, והוא א

מכירו, ואמר לו: פרנסני, ואמר לו: באיזו גדר אתה מבחינת הלימוד? ואמר לו: פרנסני ככלב וכעורב, 
רצונו לומר: אפילו אין לי חכמה, וכמו שיפרנס ה' חיה טמאה ועוף טמא פרנסני, שאין עם הארץ 

הארץ  פחות מהם. ונתן לו. שוב התחרט אחר כך על שפיתהו בדבריו, ואמר: "אוי לי שנהנה עם
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 הדבר כן. ושני אלה המעשים 

 ישתיקו כל חולק בזה הענין.

ממון לאדם, יעשה להם סחורה בו  ואמנם הדבר אשר התירתו התורה לתלמידי חכמים הוא, שיתנו
 -ועושה זה יש לו שכר על כך, וזה הוא מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים  -בבחירתו, אם ירצה 

ושתמכר סחורתם תחילה למה שיימכר, ותתפס להם ראשית השוק דוקא. אלו חוקים שקבע ה' 
שתי הפעולות האלה להם, כמו שקבע המתנות לכהן והמעשרות ללוי, לפי מה שבאה בו הקבלה. כי 

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 התורה את כל תלמידי החכמים מחובות 
ום בעבורם השלטון כולן, מן המיסים, והאכסניות, ומיסי הנפש, והם אשר יקראו כסף גולגלתא, יפרע

הקהל, ובנין החומות וכיוצא בהן. ואפילו היה תלמיד החכמים בעל ממון רב לא יחוייב בדבר מזה. 
וכבר הורה בזה רבנא יוסף הלוי זצ"ל לאיש באנדלוס, שהיו לו גנות וכרמים שהיה מחוייב עבורם 

ההוא אפילו  אלף דינרים, והורה לפוטרו מהמס, להיותו תלמיד חכמים, אף על פי שהיה משלם המס
העני שביהודים. וזה דין תורה, כמו שפטרה התורה הכהנים ממחצית השקל, כמו שבארנו במקומו, 

 ומה שדומה לזה. 

 שו"ת תשב"ץ חלק א סימן קמז

ואחר שנתפרש כל זה יש לנו לחוש לדברי הרמב"ם ז"ל במ"ש בזה הענין במס' אבות בפ' בן זומא 
לפי שספריו נפלו ביד כל אדם וילפי מקלקלתא ולא ילפי מתקנתא ואם יש מלין להשיב האמת יראה 
לנו דרכו וזכות הראשונים תסייע כי מהנראה שהוא הפריז על מדותיו והטעה כל הגאונים והרבנים 

"ל אשר היו לפניו ובזמנו ומתוך שבא לכלל כעס בא לכלל טעות עד שקראם משוגעים. אויל הנביא ז
משוגע איש הרוח. ואם הוא ז"ל עזרו המזל להיות קרוב למלכות ונכבד בדורו מפני רפואתו וחכמתו 
 ולא נצרך ליטול פרס מהקהלות מה יעשו הרבנים והחכמים אשר לא באו לידי מדה זו הימותו ברעב

 או יתבזו מכבודם או יפרקו עול התורה מעל צוארם אין זאת כונת התורה והמצות והתלמוד. 

ואתחיל בדבריו כ' וז"ל דע שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו כלומר שלא תחשבהו 
כלי לחיות בו. וביאר ואמר כי כל מי שיהנה בעה"ז בכבוד התורה נוטל חייו מחיי עוה"ב והתעורו בני 

ם בזה הלשון הנגלה והשליכוהו אחרי גום ונתלו בפשוטי דברים שלא יבינום ואני אפרשם וקבעו אד
להם חקים על היחידים והקהלות והביאו בני אדם לחשוב בסכלות גמורה שזה מחייב וראוי שיעזרו 
החכמים והתלמידים והאנשים המתעסקים בתורה ותורתם אומנותם וכל זה טעות ואין בתורה דבר 

 עכ"ל.  םאותו ולא רגלים שישען עליה שיאמת

והנה במ"ש שאין בתורה דבר שיאמת אותו וכו' שכח או עזב מה שדרשו בו (יומא י"ח ע"א) הכהן 
הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו והשוו אדם חשוב לכהן כמ"ש למעלה והנה מצינו בתורה דבר 

לא ם האיסור בזה אינו אשיאמת אותו שלא כדברי הרב ז"ל וא"ת שזה מדרש של אסמכתא הוא ג
בחנם ועוד אמרו (יומא ע"ב ע"ב)  צוה ה' וגו' מה אני בחנם אף אתם ממדרש (נדרים ל"ז ע"א) ואותי

בפי' שתלמיד חכם בני עירו מצווין לעשות מלאכתו ועשו בזה דרשא מן התורה כמ"ש למעלה ועוד 
"ב) לא מצא ר"א רפואה לע"ה שיחיו אלא בשיהנו מנכסיהם לת"ח ודרש זה ממקרא (כתובות קי"א ע

ב בזה שהצבור הם חייבים בזה בענין הזה מן התורה אולי יאמר הר אמת ומה יבקש הרב ז"ל יותר
אבל אם נמנעו מזה ולא רצו לעשות כן מעצמם אין לחכמים לתבוע ולשאול חלקם בפיהם ואין זה 

 דעת' ז"ל ויש עליו קושיא מההיא דר' אמי (חולין קל"ד ע"ב) דקדים וזכה בההוא שקא דדינרי.

מש"ל. ועוד מאחר שחיוב והקשו עליו מדאמרי' ונתן ולא שיטול מעצמו ותרצו אדם חשוב שאני כ 



התורה יש בדבר אם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם ממנו למה לא יזהירום ויכריחום החכמים 
על כך והלא בענין קימה והידור היו מקפידין החכמים על אותם שלא היו מקיימין אותם כדאמרינן 

רבי יוסי שלא עמדו מפניו בפ"ק דקדושין (ל"ג ע"א) דר"ש ברבי הקפיד על ר' חייא ועל ר' ישמעאל ב
וגם היו שואלים בפיהם שיקומו מפניהם. ואביי אמר להו לר' משרשיא ורבנן דלא קמו מקמיה ולאו 
רב מובהק אנא ובשאלתות דרב אחא משבחא ז"ל בפ' קדושים תהיו מצאתי כלשון הזה ומאן דלא 

וה חליף ואיכא סבי קאים מקמי רבנן מוקמי' ליה בעל כרחיה למעבד יקרא דאוריתא. אביי כי ה
דביתיה ולא מצו קיימי יהיב להו ידא וקיימי רבא שדר שליחא קמיה ומוקמי צבורא. ר"נ משדר גוזאי 
כי מטי אמר להו אי לאו תורה כמה נחמן כי אנא קיימי וכי קיימיתו לאו מקמאי קיימיתו אלא מקמי 

 . הו זו תורה וזו תורה לי גדול מאחיתורה קיימיתו עכ"ל השאלתות. ומה לי קימה והדור ומ

ואולי יאמר הרב ז"ל דשאני התם דכיון דליכא חסרון כיס ליכא חלול תורה אבל בדאיכא חסרון כיס 
איכא חלול תורה שעמי הארץ מזלזלין לחכמים כשלוקחי' מהם ממון. ואין זה דרך המשנה שהוא 

ך הרב לפי זה תולה הדבר בעטרה וקרדום לא בכוונת ע"ה אם לטובה אם לרעה ועוד היה צרי
להורות דדוק' ליטול לעצמו אסור אבל לחלק לחכמים אחרים דליכא חלול לשרי וכל אלו הדברים אין 
להם שורש וענף ואינם דברים מחוורים כלל. עוד כ' הרב ז"ל שאנחנו כשנעיין בדברי החכמים ז"ל 

היקרות ולא לא נמצא אצלם שהיו מבקשים מבני אדם ולא היו מקבצים ממון לישיבות הנכבדו' 
לראשי גליות ולא לדיינים ולא למרביצי תורה ולא לאחד מן הגדולים ולא לשאר בני אדם עכ"ל וכבר 
מצינו בכתובו' (ק"ה ע"א) שגוזרי גזרות שבירושלים היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה וכן מלמדי 

לבני הישיבה הלכות קמיצה לכהנים (שם ק"ו ע"א) וההוא שקא דדינרי למה בא בבית המדרש אלא 
וזכה בו ר' אמי כדי שיתגדל וההוא שיפורא דהוה מעיקרא בי רב יהודה (גיטין ס' ע"ב) לקבץ ממון 

 אל התלמידי' הי' כדכתיב לעיל. ומה ירצה הרב ז"ל יותר מזה מפורש בתלמוד. 

עוד כ' הרב ז"ל אבל נמצאים בכל דור ודור ובכל קהלותיהם עני בתכלית העוני עשיר בתכלית 
ר. וחלילה לי לומר שהם לא היו גומלי חסדים ונותני צדקה אבל העני אלו פשט ידו לקחת היו העוש

ממלאין מקומו זהב ופנינים אלא שלא הי' רוצה והיה מסתפק במלאכתו שהי' מתפרנס ממנה אם 
בריוח אם בדוחק. וכבר ידעת שהלל הזקן היה חוטב עצים וכו' (יומא ל"ה ע"ב) וקרנא היה דיין 

ק"ה ע"א) וגו' ולא מצינו חכם מן החכמים העניים שהיה מגנה אנשי דורו כשלא היו  (כתובות
מעשירים אותם. חלילה לה' אבל הם בעצמם היו חסידים מאמינים בשם ובתורת משה אשר יזכו 
לחיי העה"ב ולא היו מתירין לעצמם לבקש ממון בני אדם והיו רואים שהוא חלול ה' בעיני ההמון 

ורה מלאכה מן המלאכות אשר יחי' בהם האדם ותתבזה בעיניהם ויהיה מי מפני שיחשבו שהת
שעושה זה דבר השם בזה עכ"ל ואין ספק במה שאמר שהיו בחכמי התלמוד הרבה עניים ובעלי 

יה משתכר בטרפעיקא מלאכה אמרו על הלל הזקן פ' אמר להם הממונה (ל"ה ע"ב) שבכל יום ה
רנסת אנשי ביתו אבל זה לא הי' אלא בעודו תלמיד שומע לשומר ביהמ"ד וחציו לפרנסתו ופ חציין

מפי שמעיה ואבטליון אבל אחר שעלה לגדולה לא מצינו וכן נמי ר' חנינא בן דוסא היה עני והיה 
מסתפק בקב של חרובין מע"ש לע"ש (ברכות י"ז ע"א) וזה היה לו דרך חסידות כדי שינחול עה"ב 



ר רבא לא איברי עלמא אלא לצדיקי גמורי או לרשיעי משלם וכן אמרו בפ' הרואה (ס"א ע"ב) אמ
גמורי אחאב בן עמרי העה"ז ר"ח בן דוסא העה"ב. וכבר הזכירו בפרקא דחסידי בתעניות (כ"ה 
ע"א) שלא רצה ליטול כלום ממה שנתנו לו מן השמים מחלקו לעה"ב כדי שישאר חלקו קיים וכן 

איש ברתותא בתעניות (כ"ד ע"א) וזו דרך הזכירו בר' שמעון בן חלפתא בב"ר וכן בר' אלעזר 
 חסידות בעלמא. 

ויש מפרשים כי שמאי היה בנאי ממ"ש בפ"ב דשבת (ל"א ע"א) דחפו באמת הבנין שבידו ושמעון 
הפקולי עושה צמר גפן שקרוי פקולא ולזה קראו פקולי. ור' יוחנן הסנדלר עושה סנדלים. וכן מצינו 

ה ור' יוסי כלם בעלי מלאכה. ר"מ בפ"ק דעירובין (י"ג ע"א) היו גדולי התנאים ר' מאיר ור' יהוד
כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני וכן במדרש קהלת ר"מ הוה 
כתבן טב מובחר והוי לעי תלת סילעין בכל שבת והוה אכיל ושתי בחדא ומתכסי בחדא ומפרנס 

של (מ"ט ע"ב) ר' יהודה אזיל לבי מדרשא שקיל אוחרנתא לרבנן. ר' יהודה בפ' הנודר מן המבו
גולפא על כתפיה אמר גדול' מלאכה שמכבדת את בעליה. פי' הכל יושבי' ע"ג קרקע והוא יושב על 

ע"ב) אמר ר' גבי חבית דרך כבוד שהי' מעביר ממקום למקום בשכר ור' יוסי בפ' במה טומנין (מ"ט 
וכן נמי באמוראים היו בעלי מלאכ' בפ' ערבי  שלחא הוה פי' מתקן שלחין ישמעאל בר יוסי אבא

פסחים (קי"ג ע"ב) כגון רב הונא ורב אושעיא דאושכפי נינהו ואזלי לשוקא דבי זונות ומסיימי להו 
הכי בחייהון דרבנן קדישי דארעא דישראל.  ו לאיסתכולי בהו ומומתייהומסאני ולא סלקי עינייה

א בר חנינא הוה מחייט וכו' ובפ' המקבל (ק"ט ע"א) ובתלמוד ארץ ישראל (שביעית פ"ד ה"ג) ר' אב
ר' פפא הוה שתלא וכן רב ביבי בר אביי ובפ' הפועלים (צ"ג ע"ב ע"ש) ר' אחא סבולא הוה מעביר 
 חיותא פי' שהי' רועה בשכר. ובירוש' פ' הגוזל ומאכיל אבא הושעיא איש טרי' הוה קצר פי' כובס.

רב יוסף מעסק בריחייא ורב ששת מעסק בכשור' אמר גדול' אבל מ"ש ז"ל בפ' מי שאחזו (ס"ז ע"ב) 
מלאכ' שמחממת את בעליה. לא מוכח מהתם דבעלי אותה מלאכה הוו אלא שכשהיו חולי' מאותו 
חולי היו מתרפאין באותה מלאכה ע"י זיעה. וכן נר' מדברי רש"י ז"ל והיו משבחין מפני זה המלאכה 

א הוה מזבן דיקולי תבעתי' ההיא מטרונית' וגו' א"ל מי גרם וכן נמי בפ"ק דקדושין (מ' ע"א) רב כהנ
לי לאו עניותא יהב לי' שיפא דדינרי וכן מה שהביא הרב ז"ל קרנא תהי חמרא ורב הונא דלי דולא 
בפ' בתרא דכתובו' (ק"ה ע"א) אלא שכ' הפך הגרסאו' שלנו שכתב רב הונא תהי חמרא וקרנא דלי 

 דולא. 

אפשר לעסוק  הם מה שנאמר יגיע כפך כי תאכל והישים מדרך חסידות לקייוהוי יודע שכל זה היו עו
שוין בזה וכבר אמרו בפ' כיצד מברכין (ל"ה ע"ב) בא  תולעשות מלאכתן אבל אין כל הדורו הבתור

האחרונים דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי  תראה מה בין דורו' הראשונים לדורוו
אחרונים עשו תורתן עראי ומלאכתן קבע לא נתקיים בידם לא זה ולא זה. זה וזה נתקיים בידם וה

ואמרו בפרק אין עומדין (ל"ב ע"ב) ת"ר חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה 
אחת ושוהין שעה אחת אחר תפילתן. וכי מאחר שט' שעות לתפלה תורתן ומלאכתן היאך נעשית. 

ת ומלאכתן מתברכת ולפי שדורות הראשונים היה לבם פתוח מתוך שהיו חסידים תורתם משתמר



כפתחו של אולם כדאמרינן בפ' כיצד מעברין (נ"ג ע"א) ואם מתבטלים מתורתם בשביל מלאכתם 
יתה מתברכת וגם היו עוסקים היו חוזרים אליה בקלות לפיכך היו עוסקים במלאכה עראי וה

א יתבטלו מתורת' כ"ג ע"ב) וכיוצא בה כדי שלקלה כגון תפירה דאבא חנן בפרקא דחסידי ( הבמלאכ
 הת ואמרי' בתמוראבל האידנא דשכיח שר שכחה ואנו כמלא נקב מחט סדקי הללמוד אותה מלאכ

(י"ד ע"ב) מש"ה נכתבו הלכו' משום עת לעשות לה' ואם יתעסק אדם במלאכה אינו רואה סימן 
בתור' ולספק מורי הוראו' בישראל ברכה במשנתו הלכך מצאו היתר חכמי הזמן להגו' יומם ולילה 

 תילה אפי' לדורוולהיות נזונין מהצבור וזו חסידו' גמורה לפי הדורו' אין נ"ל שיש איסור בדבר חל
הראשונים ומ"ש בפ' ע"פ (קי"ג ע"א) פשוט נבילתא בשוקא וקבל אגרא ולא תימא כהנא רבא אנא 

דה שהיא זרה לו ואל יצטרך לבריו' כל זה וכן אמרו בפ' יש נוחלין (ק"י ע"א) לעולם יעבוד אדם עבו
מדרכי החסידות ולפי הדורו' אבל אם אתה רואה שהחכם יזדלזל בפני עם הארץ מפני מלאכתו כי 
יחשבו כמוהו כמוהם ולא יהיו דבריו נשמעים מדרכי החסידות הוא שיקבע כל עתים שאפשר לו 

 חשש בעולם. לתורה ויתפרנס מהם דרך כבודו וכבוד תורה ואין בדבר משום 

עוד כתב הרב ז"ל ואמנם הטעו אלו המתגברים לחלוק על האמת ועל הפסוקים הפשוטים והנגלים 
בלקיחת ממון בני אדם כרצונם או בעל כרחם המעשים אשר ימצאו מאנשים מומין בגופותיה' או 

מה  זקני' באו בימי' עד שאי אפשר להם לעשו' מלאכה שאין תחבול' להם אלא לקחת ממון ואם לא
יעשו הימותו ברעב וזה לא צותה התור' ואתה תמצא המעש' אשר הביא המביא ראי' ממנו באמרו 
היתה כאניות סוחר וגו' בבעל מום שלא הי' יכול לעשו' מלאכה. אבל עם היכולת לא המציאה אליו 
 התורה דרך רב יוסף היה נושא עצים וגו' עכ"ל. ומ"ש בלקיחת ממון בני אדם על כרחן הדין עמו
שאין זה דרכם של תלמידי חכמים שיהיו קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי (כתובות פ"ה ע"א) אבל 
ברצונם אין חשש בדבר ומחוקי החכמים הוא כמו שפירשתי. ולהכריחם על זה היה ראוי לומר ג"כ 
שהת"ח חייב בזה כדי להדריכם דרך ישרה כמו שהוכחתי למעלה מענין הקימה וההידור ומה שרמז 

עלי מומין למעשה דר"א בר"ש בפרק הפועלים (פ"ד ע"ב) ה"ל למדרש בקרא היתה כאניות סוחר לב
 וגו' מרגניתא ודרש ביה חספא ואיך אפשר להוציא כל אותו שבח לדבר קל כזה. 

ועוד שאין תקוה לחכמי ישראל בענים אלא הצדקה לפי דבריו אין בין עני עם הארץ לעני ת"ח אלא 
אותו מעשה שהבאתי ממדרש תנחומא הוי תיובתיה ומאי כי לקח טוב נתתי להקדים זה לזה וא"כ 

לכם תורתי אל תעזובו אפי' ע"ה שירד מנכסיו חייבים לפרנסו ולהחיותו דרך כבוד כדאי' בפ' מציאת 
האשה בכתובו' (ס"ז ע"ב) ובסוף דבריו הביא הרב שני מעשיו' מהתלמוד מוכיח בהם שאסור לת"ח 

האחד הוא בפ"ק דב"ב (ח' ע"א) רבי פתח אוצרות בשני בצורת אמר יכנסו להתפרנס בכבוד תורתו 
בעלי מקרא ומשנה ובעלי תלמוד ועמי הארץ אל יכנסו דחק יונתן בר עמרם ונכנס וא"ל רבי פרנסני 
א"ל קרית שנית א"ל לאו א"ל במה אפרנסך א"ל פרנסני ככלב או כעורב פרנסהו לבתר דנפיק יתיב 

וי לי שנתתי פתי לע"ה א"ל ר"ש ברבי שמא יונתן בר עמרם תלמידך הוא רבי וקא מצטער ואמר א
שאינו רוצה ליהנות בכבוד תורה בדקו ומצאו כדבריו א"ר יכנסו הכל רבי לטעמיה דאמר אין 
פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. והשני הוא בפרק קונם (ס"ב ע"א) ר' טרפון אשכחיה 



מקצועות דקא אכיל אחתי' בשקיה ואמטיי למשדייה בנהרא אמר ההוא גברא בזמן שהוקפלו רוב ה
אוי לו לטרפון שזה הרגו שמע ההוא גברא שבקיה וערק א"ר אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל כל 
ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה דא"ר בר בר 

ורה נעקר מן העולם ק"ו ומה בלשאצר שנשתמש בכלי חנא א"ר יוחנן כל המשתמש בכתרה של ת
הקדש שנעשו כלי חול שנא' ובאו בה פריצי' וחללוה כיון שפרצום נעשו כחול נעקר מן העולם דכתיב 
בי' בלילי' קטיל בלשאצר מלכא המשתמש בכבוד תורה עאכ"ו. ואמרינן התם דמשום דר"ט עשיר 

 "ל לקבל פרס מהקהלו' והיחידים בכבוד תורה. הוה והי' לו לפייסו בדברי'. ואסר מכאן הרב ז

וכן ראיתי בפ' אבות לרב החסיד ר' יונה ז"ל בשם ר"מ הלוי שאין היתר לת"ח לקבל ממון מע"ה אלא 
א"כ הוא חולה כר"א בר"ש או אם יש בו סכנת נפשות דאין בזה יהרג ואל יעבור או דורון כמו שעושין 

ובו' ק"ה ע"א) וגו' בהכי איתא או לקבל אכסניא כאלישע לע"ה נכבד וההיא דמביא דורון לת"ח (כת
(ברכו' י' ע"ב) או שיטיל לו מלאי לכיסו (פסחי' נ"ג ע"ב) ושימכור סחורתו קודם לכל אדם (ב"ב כ"ב 
ע"א) אבל בענין אחר אסור להשתמש בכתר' של תור' כלל כדמוכחי הני תרי עובדי וזאת היא 

לעניות דעתי אחר בקשת המחיל' שאין שני המעשים הסכמתם של המפרשים הללו. ואני אומר 
האלו שוים בענינ'. ותמה על עצמך איך אפשר שר' יתן מקום לתלמידיו שישתמשו בכתר' של תור' 
ואף על גב דשני בצורת היו ואינו אסור שאין בדבר יהרג ואל יעבור אבל מ"מ אם יש בדבר משום 

צמם הרבה ומסגפים את עצמם כדי שלא יבואו משתמש בכתרה של תורה היו שם תלמידי' דוחקי' ע
 לידי כך ואיך הי' רוצה זה רבי שיתפרנסו התלמידי' בדוחק. 

בכתרה של תורה  תוהשני השתמשו הבזה ב' דברים הא' הנאה בכבוד תורעל כן אני אומר שיש 
 הבכתרה של תור תשיהא נעקר מן העולם כמו ההשתמשו אינו בחומר זה הבכבוד תור הוההנא
יש נמנעין מזה וזהו מעשה של יונתן בן עמרם ומפני  תהוא היתר גמור אלא שמדרכי החסידואבל 

משנה בעלי תלמוד ויונתן בן עמרם לא מפני שיש  י מקרא בעלישאין איסור בדבר א"ר יכנסו בעל
איסור בדבר חלילה נמנע אלא מפני חסידות כמ"ש ר"ש בר' שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא 

בכבוד תורה ולאו דוקא בשני בצורת דהא  תליהנו םיהנו' בכבוד תור' הא כ"ע הם רוצישאינו רוצה ל
סתמא קאמר ומעשה דר"ט הוא ההשתמשות בכתרה של תור' וזה בודאי איסור גמור כמו שאפרש 
והלשון מסייעני דהתם אמרינן שאינו רוצה בכבוד תורה והכא אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של 

 . תורה והרי זה מפורש

שלא  ה. האחד מי שעוסק בתורםשהוא אסור הוא על שני פני הבכתרה של תור תוענין ההשתמשו
לחיות והרי זה משתמש  תלא הי' אלא כדי לעשות ממנה אומנולשמה ותחלת התעסקותו בה 

בכתרה של תור' לצרכו לא לצרכה והרי הוא עושה כתר הקדש תשמיש של חול ולא הפריש בינו ובין 
שתמש בו ועל זה אין לו שכר בתלמודו לעוה"ב שהרי לא נתכוון אליו וגם נעקר מן קרדום שהוא מ

תנא התם בפ' קונם (ס"ב ע"א) העוה"ז ונענש על שעשה כלי הקדש תשמיש של חול. והיינו ד
את ה' אלקיך ולשמוע בקולו שלא יאמר אדם אקרא בשביל שיקראוני חכם אשנה כדי  הלאהב

שב בישיבה אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר קשרם על שיקראוני רבי ושאהי' זקן ויו



אצבעותיך כתבם על לוח לבך ואומר קשרם על לבך תמיד ואומר דרכיה דרכי נועם וגו' ואומר עץ 
עטרה  ועלן דבר בהם לשם שמים ואל תעשםחיים היא וגו' ר"א בר צדוק אומר עשה דברים לשם פ

ק"ו ומה בלשאצר וכו' וז"ל המשנ' ששנינו ר' צדוק אומר להתגדל בהם ולא קורדום להיות עודר בו 
לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום לחתוך בהם וכן הי' הלל אומר ודישתמש בתגא חלף 
הא למדת כל הנאות מדברי תורה נוטל חייו מן העולם אבל אם אחר שזכה לכתרה של תורה הוא 

ר' אבל הוא משתמש לכתרה של תור' מתכבד ומתגדל בו אין זה בכלל משתמש בכתרה של תו
שהרי אמרו וסוף הכבוד לבא לא אמרו ע"מ שלא תטול כבוד והרי העטר' והקרדום שוי' בענין זה 
וכמו שמותר להתכבד בעטר' של תור' אחר שזכה לה ובני אדם ג"כ חייבין לכבדו בשביל אותה 

וד כן הוא לענין הקרדום שאם עטרה דכתיב מפני שיבה תקום וגו' ואינו אסור לחכם ליטול אותו כב
זכה לתורה בני אדם חייבין לגדלו משלהם בשבילה ולעשות מלאכתו ולמטרח בריפתיה ולו אינו 

 אסור ליטול. 

וכן מ"ש הלל ודישתמש בתגא חלף אינו אלא המשתמש בת"ח שאינו תלמידו שהוא עושה תורת 
ח ע"ב) לא לישתמש איניש במאן אותו חכם כלי חול לתשמישו וכדאמרינן במגלה פ' בני העיר (כ"

דתני וגו' ומייתי עלה ההיא דהלל שזהו תשמיש של חול בכבוד תורתו של חבירו וסי' לדבר תג"א 
תלמיד גברא אחרינא. וכן מה ששנינו כל הנאו' מד"ת וכו' ר"ל המשתמש בתורה לצרכו שלא לצרכה 

פרשינן התם רוחצו' או שזהו לשון נאות כדאמרי' בפ' בתרא דיומא שהנשים נאותות בהם ומ
מתקשטו'. ואמרינן בפ' בני העיר (כ"ח רע"ב) בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש 
ואין נאותין בהם ובמשנת שקלים (פ"ג מ"ו) ומייתו לה בפ' הקומץ רבה (כ"א ע"ב) תנן על המלח ועל 

ב) ואחרי' הרבה. ובירושלמי פ"ק העצים שהכהנים נאותין בהם וכן עד שיאותו לאורו (ברכות נ"א ע"
 דתעניו' (ה"ו) ובפ' בתרא דיומא (ה"א) יש נאות בחלומו והוא המשמש בחלומו וראה קרי. 

אבל מי שהוא גדול בתורה אם נוטל פרס בכבוד תורתו אין זה בכלל משתמש בכתר' של תורה כמו 
כשלא עמדו מפניו שחשב הרב ז"ל כמו שלא היה משתמש בכתרה של תורה אביי כשאמר לחכמים 

ולאו רב מובהק אנא שהרי העטרה והקרדום שנאם התנא שוים ואינן אסורין אלא שלא יהא תחלת 
תשמישו לפני החכמים לשם זה אבל אם זכה בהם לשמם על זה אמרו וסוף הכבוד לבא וזהו כבודה 

ע חובו או של תורה זהו אחד משני פנים האמורי' בהשתמשו' בכתרה של תורה. והשני הוא מי שפור
מסלק תביעותו מעליו בכתרה של תורה שכיון שאין זה מחק התורה ולא חיוב שהטילה בו התורה 
שיפטרו בני אדם לחכמים מתביעותיהם והוא רוצה לפטור עצמו מתביעה בכבודה של תורה הרי 
 זלזל בכבודה של תורה ופרע בו חובו או סלק שכנגדו מעליו בה וזהו ענין ר' טרפון שאותו איש
שחשב שגנב לו הפירות סלק תביעתו מעליו כשאמר לו אוי לו לטרפון שזה הורגו שכששמע כך עזבו 
והרי ר' טרפון נשתמש בכתר של תורתו בסלוק תביע' זו מעליו ואפ"ה אמרינן התם שאלמלא שר"ט 
היה עשי' גדול היה מות' דאמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה שנ' 

בדך ירא את ה' מנעוריו וכן נמי אם רוצה לסלק מעליו חיו' שהתורה פטרתו ממנו מפני כבוד וע
תורתו כמו המסים והארנוניו' מותר זהו מה שנראה לי בפירוש ענין זה ודברים מפורשים הם נתגלו 



 לי בזכותם של הראשונים ז"ל שנהגו בזה היתר בעצמם: 

 שו"ת תשב"ץ חלק א סימן קמח

כותי מעל החכמים הראשונים והאחרונים ז"ל את תלונו' בני ישראל הרב הגדול ואחר אשר השי
הרמב"ם ז"ל והנמשכים אחריו ז"ל אכתו' קצרו של דבר כפי העולה בידינו ממקומו' מפוזרי' בתלמוד 
הצבור חייבים לגדל משלהם מי שהוא חשוב בדורו כר' אמי בדורו וגם החכם עצמו נוטל מעצמו 

כדמוכחא ההיא דפ' הזרוע (קל"ד ע"ב) ואם הוא חכם ששואלין אותו דבר הלכה הראוי לו לגדולתו 
בכולה תלמודא ואומ' ראוי למנותו פרנס על כל ישראל וריש מתיבתא וכל ישראל חייבים לגדלו ואם 
שואלין אותו במסכתא קבועה לו דבר הלכה ואומר ראוי למנותו פרנס בעירו והם מגדלין אותו ואם 

יין אלא שהוא עוסק בלימודו ומניח עסקיו בני עירו חייבין למטרח בריפתיה כדמוכח אינו בגדר זה עד
 בפ' אלו קשרים (קי"ד ע"א). 

ואם יש פרנס בעיר ראוי לכל זה והוא עשיר וגדול מאליו ויש בעיר חכם אחר שצריך שיגדלוהו מדרך 
ענוה וחסידות הוא שיאמר להם שאותו חכם אחר ראוי לישב בישיבה כדי שיגדלוהו כדמוכח בפ' 
ואלו נאמרים (מ' ע"א) וכן חייבים הצבור ליחד תיבה לתלמידים העוסקי' בתלמוד כדי להרבות 

 יבה ולמען הרחב גבולם בתלמידי' כדמוכח ההיא דפ' הניזקין (ס' ע"ב) זהו חיוב הצבור. ביש

והתלמידים אם נהגו סלסול בעצמם שלא ליטול ושיתפרנסו מיגיע כפם או בדוחק יש  םאמנם החכמי
להם שכר טוב בעמלם וחסידות הוא להם ומוטב הוא להם שיבטלו קצת עתים מלקיים והגית בו 
יומם ולילה מלסמוך על הצבור במזונותם. והכי אסיק רבא בפ' כיצד מברכין (ל"ה ע"ב) דאמר להו 

יכו לא תיתון קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי כי היכי דלא תטרדון במזונייכו לרבנן במטותא מיני
כולא שתא. ואפשר לומר שהחכמים הממונים פרנסים על הצבור אפי' אפשר להם לעשו' מלאכה אין 
להם לעסוק במלאכה בדורו' הללו שנתמעטו בני עלייה ואותם מועטים אם יעסקו במלאכה בפני ע"ה 

הם ודומה זה למ"ש בפ' השותפין (ח' ע"א) רבנן לאו בני מיפק באוכלוסא נינהו אבל יזדלזלו בפני
התלמידים הטוב והישר להם שיעסקו בתורה לשמה לא ע"מ שיקראו חכמים וסוף הכבוד לבא 
וילמדו ג"כ אומנות ושיעשו תורתן קבע ומלאכתן עראי ובזה תהיה תורתן משתמרת ומלאכתן 

אמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. וכן מצוה ביד כל אדם מתברכת ועליהם הוא אומר וי
 לההנות ת"ח מנכסיהם ואם הטילו מלאי לכיסיה' ועשו להם פרקמטיא אין למעלה מזה וזוכים לישב

 . םבישיבה של מעלה זהו חיוב היחידי

אמנם אם החכמים נמנעים מלקבל הנאות זהו הטוב והישר אא"כ מתלמידים כמו שמוכח בפ' 
ה נזונת (צ"ו ע"א) אי נמי אם הנותן רוצה להתכבד בחכם כדמוכח בפ' א"ט (מ"ד ע"ב) ובפ"ק אלמנ

דחולין (ז' ע"ב) ובפ' בני העיר (כ"ח ע"א) אי נמי כדי שיוכל לעסוק בתורה ולא יתבטל ממנה בשביל 
מזונותיו כמו שעשה שמעון אחי עזריה ור' יוחנן שהתפרנס מהנשיא כדי שיעסוק בתורה וכן עשה 
יששכר לזבולון אחיו וזכה זבולון שנתברך עם יששכר ולא עוד אלא שהקדימו הכתו' שנאמר שמח 



זבולון בצאתך ויששכר באהליך. זה עלה בידי מזה הענין ומי שזכנו ללמוד זכות על הראשונים ז"ל 
 יזכנו להיות מהזוכים לכתר תורה וכתר שם טוב כמותם. וכ' שמעון בה"ר צמח זל"הה:

 רמו סעיף כא ימןרמ"א יו"ד ס

 לא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלמוד, כי מי שמעלה מחשבה זו הגה:
אלא יעשה אותו קבע ומלאכתו עראי, וימעט בעסק ויעסוק  בלבו אינו זוכה לכתרה של תורה,

אר היום שויעשה מלאכה כל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל, וויסיר תענוגי הזמן מלבו  בתורה.
ומעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו, שנאמר: יגיע כפיך כי תאכל וגו'  והלילה יעסוק בתורה.

הרי (תהילים קכח, ב). וכל המשים על לבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה להתפרנס מן הצדקה, 
רת רה שאין עמה מלאכה, גורוכל תוזה מחלל השם ומבזה התורה, שאסור ליהנות מדברי תורה. 

וכל זה בבריא ויכול לעסוק במלאכתו או בדרך ארץ קצת  ו ללסטם הבריות. (לשון הטור).וסופעון 
ולהחיות עצמו, (רבינו ירוחם ורבינו יונה נתיב ב' וכ"כ הרמ"ה), אבל זקן או חולה, מותר ליהנות 

"ץ). ולכן ויש אומרים דאפילו בבריא מותר (בית יוסף בשם תשובת רשב מתורתו ושיספקו לו (לכ"ע).
נהגו בכל מקומות ישראל שהרב של עיר יש לו הכנסה וספוק מאנשי העיר, כדי שלא יצטרך לעסוק 

ודוקא חכם  (אברבנאל בפירוש מסכת אבות). במלאכה בפני הבריות ויתבזה התורה בפני ההמון.
מן הצריך לזה, אבל עשיר, אסור. ויש מקילין עוד לומר דמותר לחכם ולתלמידיו לקבל הספקות 

ומ"מ מי שאפשר לו ה יכולין לעסוק בתורה בריוח. הנותנים כדי להחזיק ידי לומדי תורה, שעל ידי ז
להתפרנס היטב ממעשה ידיו ולעסוק בתורה, מדת חסידות הוא ומתת אלהים היא, אך אין זה מדת 
כל אדם, שא"א לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה ולהתפרנס בעצמו. (גם זה בתשובה 

דורונות מן  . וכל זה דשרי היינו שנוטל פרס מן הצבור או הספקה קבועה, אבל אין לו לקבלהנזכרת)
והא דאמרינן: כל המביא דורון לחכם כאלו מקריב בכורים, היינו בדורונות קטנים שכן דרך  הבריות.

שרי בני אדם להביא דורון קטן לאדם חשוב, אפילו הוא עם הארץ. (רבינו ירוחם בשם רבינו יונה). ו
אבל ליקח מתנה דבר חשוב ממה שהתיר,  מידי מהוראתו, כדי לברר הוראתו,לתלמיד חכם למטעם 

דזהו המשתמש  אוי"מש בתגא חלף (הג"מ וסמ"ג). אסור. (הגהות אשיר"י פ"ק דע"א). ודאשת
ומותר לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה  בשמות. (שם בשם אבות דר' נתן)

 (בנדרים דף ס"ב וסמ"ג והג"מ שם ות' רשב"א סי' פ"ד), אם צריך הוא לכך. 

 28-, עמ' כח1981אגרות הרמב"ם, ליפסיה  -איגרת הרמב"ם לר' שמואל אבן תיבון 
מעניין בואך אצלי, בוא ברוך ה' ומבורך שבבאים, ואני שש ושמח בזה,  שזכרת ואמנם מה   

אף על פי שיקשה  לראות פניך יותר משמחתך בי. וזאת ומתאווה תך,ומשתוקק לחבר ונכסף וחפץ
מבואך  יגיעך אודיעך ואיעצך שלא תסכן על עצמך, כי לא ואמנם סכנת הים,ב רכבך עלי

חכמה מן החכמות,  תועלת של אמנם ראות פניי, ומה שתשיגהו ממני כפי יכולתי; זולת אליי
כמו שאספר  ענייניי תוכן בזה כלל, כי תוחיל אל האפילו שעה אחת ביום או בליל להתייחד עמי או



 .לך

 . וישתחומי שבת שני , ובין שני המקומות מרחק שלבקאהירה במצרים, והמלך עומד אני שוכן
מאוד, אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום. אמנם כשימצאהו  כבד המלך מנהג על לי

קאהירה, ואני רוב יומי בבית המלך. -מאל אסור לא –מפלגשיו חולשה, או יחלה אחד מבניו או אחת
ואי אפשר לי גם כן מבלתי בקר שר המלך בכל יום, ואפשר שגם פקיד אחד או שני פקידים יחלו, 

 אני צריך להתעסק ברפואתם.ו

מכשול, ולא יתחדש שם  קאהירה בהשכמה, וכשלא יהיה שם-כללו של דבר: כל יום אני עולה לאל
 אשוב למצרים אחר חצי היום, על כל פנים לא אגיע קודם. –שום חידוש 

האכסדרות, כולן מלאות גויים ויהודים בהן, חשוב ובלתי חשוב, ושופטים  מתרעב, ואמצא ואני
ידעו את עת שובי. ארד מעל הבהמה, וארחץ ידיי, ואצא  ערב רב טרים, ואוהבים ושונאים,ושו

מעת  והיא אכילת ארעי, אליהם לפייסם, ולרצותם ולחלות פניהם, להמתין אותי עד שאוכל לאכול
לעת. ואצא לרפאותם ולכתוב להם פתקאות ונוסחאות לרפואת חולייהם. לא יסור הנכנס והיוצא 

עד סוף שתי שעות מן הלילה. ואספר להם ואצוום  – באמונת התורה –ילה, ולפעמים פעמים עד הל
בתכליתהחולשה, לא אוכל  מרוב העייפות. וייכנס הלילה, ואני שוכב פרקדן ואדבר עמהם, ואני

 לדבר.

יום השבת, אז יבואו כולם אחר  זולת או להתחבר בי לי סוף דבר: לא יוכל אחד מישראל לדבר
ג הציבור במה שיעשה כל השבוע. ויקראו קריאה חלושה עד הצהריים, וילכו לדרכם, התפילה, אנהי

צת מה וישובו קצתם, ויקראו שנית עד תפילת ערבית. זה תוכן ענייני היום, ולא סיפרתי לך אלא ק
 .שתראהו בעזרת האל יתעלה

 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו 
ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, 
לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, 

 חיל השם שנאמר ברך י"י חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך.  אלא הם

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 
לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול 

ים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם החשבונות הרב
ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר י"י 

 מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.



 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד עמוד א

לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם  -ארש תנו רבנן: אשר בנה אשר נטע אשר 
ואח"כ ישא אשה. ואף שלמה אמר בחכמתו: הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית 

 זו אשה.  -זה כרם, אחר ובנית ביתך  -זה בית, ועתדה בשדה לך  -ביתך, הכן בחוץ מלאכתך 

 פסוק ו פרק כו פרשת בחקתירמב"ן 

על דעת ר' יהודה שאמר מעבירן מן העולם (תו"כ פרק ב א), הוא  -הארץ והשבתי חיה רעה מן 
כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארצם, כי בהיות השבע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם 
לא תבאנה חיות בישוב. ועל דעת רבי שמעון שאמר משביתן שלא יזיקו (שם) יאמר והשבתי רעת 

 החיות מן הארץ:

כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של והוא הנכון, 
אדם הראשון אין חיה ורמש ממית אדם, וכמו שאמרו (ברכות לג א) אין ערוד ממית אלא חטא 
ממית. וזה שאמר הכתוב (ישעיה יא ח) ושעשע יונק על חור פתן, וכן ופרה ודוב תרענה ואריה 

), כי לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם כי נגזר כבקר יאכל תבן (שם פסוק ז
עליו להיות טרף לשניהם והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את זו, כידוע כי בטרפם האדם פעם 

 אחת יוסיפו להיות רעים יותר, וכן אמר הכתוב (יחזקאל יט ג) וילמד לטרוף טרף אדם אכל:

שנתן להם העשב לאכלה דכתיב (בראשית א ל) ולכל חית והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות 
הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה, ואמר 
הכתוב "ויהי כן", כי הוא הטבע אשר הושם בהם לעד, ואחר כך למדו הטרף מפני החטא הממית 

רי המבול והזהיר על האדם (שם ט ה) כאשר פירשתי. וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נח אח
ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וגו' את נפש האדם, ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה, נשארו על 
מנהגם לטרוף. ובהיות ארץ ישראל על השלמות, תשבת רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון 

 ת ט ו):אשר הושם בהם בעת יצירתם, וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נח (בראשי

ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע ישי, שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת 
הבהמה וכל הרמש כאשר היה בטבעם מתחילה. והכוונה היתה בו על חזקיהו שביקש הקדוש ברוך 
 הוא לעשותו משיח (סנהדרין צד א), ולא עלתה זכותם לכך, ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבא: 

 מוד בבלי מסכת סנהדרין דף כ עמוד אתל

זה יוסף,  -אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: מאי דכתיב שקר החן והבל היפי, שקר החן 
זה דורו של  -זה פלטי בן ליש. דבר אחר: שקר החן  -זה בועז, יראת ה' היא תתהלל  -והבל היפי 

זה דורו של חזקיה. דבר אחר: שקר  -לל זה דורו של יהושע, יראת ה' היא תתה -משה, והבל היפי 



זה דורו  -זה דורו של חזקיה, יראת ה' היא תתהלל  -זה דורו של משה ויהושע, והבל היפי  -החן 
של רבי יהודה ברבי אילעאי. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין 

 בטלית אחת ועוסקין בתורה. 

 ן דף צד עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרי

למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגו' אמר רבי תנחום, דרש בר קפרא בציפורי: מפני מה כל מ"ם 
שבאמצע תיבה פתוח, וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג 

כמה ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! ומה דוד מלך ישראל שאמר 
לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך  -שירות ותשבחות לפניך 

 תעשהו משיח? לכך נסתתם. -

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צד עמוד ב

והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן, אמר רבי יצחק נפחא: 
מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה עשה? חובל עול של סנחריב 

נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו, בדקו מדן ועד באר 
שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה, שלא היו 

ועל אותו הדור הוא אומר והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר  בקיאין בהלכות טומאה וטהרה,
שם אלף גפן באלף כסף לשמיר  -ושתי צאן וגו' ואומר והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה 

 רא"ש תורתו אומנתו בזה"זלשמיר ולשית יהיה.  -ולשית יהיה. אף על פי שאלף גפן באלף כסף 




