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 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קט

  .עוד בענין הנ"ל ה' אדר תשי"ב. מע"כ ידידי הנכבד הרב הגאון מו"ה ר' מנשה קליין שליט"א שלום וברכה

הלכה הוא למותר כי כן דרך התורה שצריך לברר האמת וח"ו הנה מה שמתנצל כתר"ה במה שחלוק עלי בדבר 

מלשתוק מי שסובר שאינו כן בין לקולא בין לחומרא. ומצד לא תענה על רב עיין בנ"י סנהדרין דף ל"ו בשם 

המפרשים לאו למימרא דאסור לענות על רב דאדרבה אסור לו לשתוק אלא הכי אמר קרא שראוי לעשות בענין 

על רב כלומר שידברו הם תחלה ולא מפני כבודו אלא שיש לחוש שמא לא ירצה התלמיד שלא יצטרכו לענות 

אח"כ לחלוק על הרב עיין שם, וכן משמע מפרש"י במתני' /סנהדרין/ דף ל"ב שכתב שמא יחייבנו הגדול ולא ירצו 

צו. ולתוס' לחלוק על דבריו משמע שודאי רשאין לחלוק וגם מחוייבין כדסובר הנ"י אך שחוששין שמא לא יר

/סנהדרין/ דף ל"ו שסברי שאסור לחלוק עיין במהרש"א ומהר"מ הא סברי בלשון אחד שלא נאמר האיסור אלא 

בדיני נפשות ואף לפי' הראשון יכולין דרך שאלה. והרמב"ם אף שבפירוש המשנה כתב אסור לנשארים לחלוק 

ע שסובר בחבורו כפי' הנ"י. ולבד זה אין עליו מ"מ בהלכותיו בפי"א מסנהדרין ה"ו לא כתב בלשון שאסור משמ

דין זה אלא בעמידה למנין ולא באמר הגדול הדין דרך למוד או אף דרך תשובה למעשה ולא היה בצרוף למנין 

וכדאשכחן כמה פעמים שהקשו התלמידים לרבם על פסק דינם והוראתם ואף שאפשר הוא מטעם התוס' משום 

י"ל לתוס' להביא ראיה מכאן אלא פשוט שהוא מטעם דלא נצטרפו שהוא דרך שאלה או משום שאינו בד"נ ה

למנין. וגם מסתבר שאין בזה"ז דין גדול ומופלא לגבי דין זה שלא לחלוק עליו. ואף שהרמ"א בחו"מ סי' י"ח כתב 

דטוב להתחיל מן הקטן הוא משום דלכתחלה יש עכ"פ להחמיר. ואף שזה שהוא רק לכתחלה הוא משום דאיירי 

איתא בסמ"ע מ"מ כיון שהוא רק דין דלכתחלה סובר דיש להחמיר גם בזה"ז שליכא דין גדול ומופלא. בד"מ כד

לכן אף אם יחשוב אותי כתר"ה לגדול רשאי לחלוק וממילא מחוייב לומר דעתו ואין מן הצורך להתנצל. אבל 

 .עכ"פ בעצם השאלה האמת כדכתבתי לאיסור

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פא

יסוד ישיבות תיכוניות ביוראפ /באירופה/ בע"ה ער"ח כסלו תשל"ח נוא יארק מע"כ מנהלי הקהילה... שלמכון 

  .יסגא לעלם
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הנה בדבר ענין יסוד ישיבות שנקראים תיכונים, היינו שלומדים שם עם התלמידים גם למודי חול במדינות 

נוך שאי אפשר בלא זה מאיזה טעם שיהיה, אם יוראפ, שידוע שיש מקומות ואופנים שהוא מוכרח מצד מצב החי

מצד ההורים אם מצד התלמידים שאם לא יהיו למודי חול תחת השגחת יראי השי"ת וראשי הישיבה איזה זמן 

קצר, ילכו לגמרי לבתי ספר המדינה אשר הוא כהסרה לגמרי מעם ה' ומתורתנו הקדושה, ואם ילמדו במוסד 

יבה ויראי השי"ת ורק זמן קצר אחרי למוד שעות הרבה ביום בלמוד ישיבה תיכונית תחת השגחת ראשי היש

התורה ילמדו למודי חול, יהיו בני תורה ויראי השי"ת. ויש מקומות שאין שום צורך בזה אשר ודאי אסור ליסד 

שם ישיבות תיכונים, ואפילו אם יש צורך לאיזה תלמידים מועטים אין ליסד. ולכן אין בידנו מרחוק המקום 

ות בדבר הזה החמור מאד כדיני נפשות, ורק מרא דאתרא יודע להחליט בזה הוראתו, וגם המרא דאתרא להור

שיודע מצב המקום והוא ראוי להורות בזה מצד גדלותו בתורה וגדלותו ביראת ה' טהורה, יש לו להתחשב עם 

מהתיקון. הכו"ח למען  מקומות הסמוכים שאין צריכים לזה שלא יסמכו על היתר מקום זה ויהיה הקלקול יותר

 .האמת ולמען כבוד התורה ולמען השלום, משה פיינשטיין

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פב

יסור לבטל מלימוד התורה לעסוק בלימודי חול בע"ה מע"כ ידידינו וחברים בדעה ובהעבודה להרביץ תורה 

מתיבתות והמנהלים להגדיל תורה בישראל גם במדינה זו שהיתה רפויה בלמוד התורה, ה"ה ראשי ה

 ולהאדירה עד ביאת הגואל במהרה שלמכון יסגא. 

הנה ידוע לעולם התורה מה שדברתי הרבה פעמים לפני בני התורה בענין למודי חול אשר לבני תורה וגם לבני 

ודי הישיבות הקדושות אשר ראוין להתגדל שם בתורה וביראת ה' טהורה הרי עצם למודי חול אף כשליכא למ

כפירה וגם לא תערובות נשים, הוא איסור דמניחין חיי עולם שהוא איסור אף לאחר שנתגדלו בתורה במדרגה 

גדולה, עיין בתענית דף כ"א ע"א בעובדא דר' יוחנן ואילפא מתרי מלאכי השרת עיין שם, ואף שהיה שם לזמן 

ם זה לא נענש אילפא, אבל לבחורים קצר ולהכרח פרנסתו שהיו עניים גדולים להחיות עצמן ובני ביתם שמטע

ואברכים צעירים שעדיין לא למדו כל הצורך ובזה שיכניסו עצמן ללמודי חול הרי לא שייך שיגיעו למדרגת ת"ח 

שיודע התורה בדור הזה דצריך לזה כל כחות הנפש שחננו השי"ת בדעת ובהבנת הדברים, ויבזבז כחותיו גם 

החול אצלו עיקר בהכרח כי הרי כח עצת היצר שבשביל זה התחילו לבטל  ללמודי חול, ובמשך הזמן יעשו למודי

למוד התורה וללמד למודי החול באיזה משך זמן יאמר לו אחרי עבור קצת זמן שצריך יותר זמן ללמודי חול אם 

אתה חושב להתפרנס, ואפילו בלא זה לא שייך להתגדל בתורה ואפילו להיות קצת תלמיד חכם ובן תורה אי 

בגזילת הזמן וגזילת העמילות בכשרונותיו מתורה ללמודי החול, ותחת להתגדל ירד מטה מטה, ובפרט  אפשר

שברור שאחרי שיתעסק כבר בלמודי חול כשיראה שאלו שהולכין לקאלעדז דהמדינה מצליחין יותר בשלימותן 

עצת היצר שהוא רק מכפי שהן מצליחין ילכו לבתי ספר )לסקולס( דהמדינה שיש שם כל התועבות שבעולם, ב

לזמן קטן, והוא לא יתקלקל שם, אשר כל אחד מבין ויודע שאינו כן, אבל איך שיהיה לא שייך שיהיה אף בן 

תורה וכ"ש שלא שייך שיעשה תלמיד חכם. וגם כל בן תורה ולומד בישיבות הקדושות צריך להשים אל לבו 



מדי תורה בהישיבות שישתדלו להיות גדולי תורה חורבן התורה הגדול שנעשה בעולם שהוא חיוב גדול על כל לו

 והוראה ויראי שמים תחתם שזה ענין מוכרח לכל קהל ישראל. 

סוף דבר הוא פשוט שאף ששתקינן ואין אומרין זה לכלל ישראל ואף לא לאלו השומרים תורת השי"ת הוא דבר 

זמן והעמילות בהכשרונות מלמודי האסור לבני תורה ובני ישיבות אשר כל אחד יכול להתגדל בתורה ולגזול ה

תורה ללמודי חול. ובדבר ענין פרנסה כבר ידוע כמדומני מה שאמרתי איזה פעמים שזהו עצת רשעים שהוזכר 

בריש תהלים, וכפי שאיתא בתענית שם /דף כ"א/ איכא ע"ז גם עונש גדול ח"ו ולהשומעים שלא לעזוב למוד 

 ה כרצונם וגם בכל עניני הגוף בכל הברכות. משה פיינשטיין.התורה כלל אף לא לשעה יתברכו בהצלחה בתור

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פג

הקדמת לימודי הקודש לבוקר לפני לימודי החול, ולימוד לימודי חול בבנין שנתיסד ללימודי קודש בע"ה כ"ג אלול 

 ל אגו"י בארה"ב. תש"ל מע"כ ידידי וידיד ה' ועמו הרה"ג מהר"ר משה שערער שליט"א מנה

הנה בדבר שעשה כתר"ה התעוררות בארגענטינא שלמודי הקדש ילמדו בהישיבות בבקר יישר כחו וחילו 

לאורייתא כי לבד שהוא דבר מוכרח מכמה טעמים לעצם תועלת הלמודים והצלחתם של התלמידים, הנה 

ות ילמדו למודי חול בבקר הלא יהיה בעוה"ר במדינות אלו נתפשטה למוד עניני חול לעיקר ולחיוב ואם גם בישיב

זה גם מהרבנים וראשי הישיבה כהסכם שלמודי חול הם דבר עיקר והתורה שהוא עיקר קיום כלל ישראל וגם 

קיום העולם כולו הוא ח"ו כטפל, והוא כמעט מחליש האמונה בה' ובתורתו, ולכן דבר גדול מאד עשה כתר"ה 

הישיבות בין הקטנים ובין הגדולים מכל גיל וגיל כי הוא ויתן השי"ת שנתבשר שנעשה זה למעשה בכל 

מהעיקרים אשר עיקר ביאתו להישיבה הוא ללמוד למודי קדש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אך שלטפל מצד 

 חוקי המדינה וכדומה לומדים גם למודי חול. 

ח"ו בשביל זה להפקיר ובדבר שנעשה שאלה אם מותר ללמוד למודי חול בבנין הישיבה שנוסד ללמודי קדש, 

את התלמידים שילכו לבתי ספר של המדינה שהם לומדים יחד עם נכרים שילמדו ממעשיהם שאף אם היה 

איזה חשש איסור לא היה לנו לחוש נגד זה שינצלו מללמד ביחד עם הנכרים, ובעצם אין שום חשש איסור 

ה שבביהמ"ד ליכא איסור ובפרט מאחר שבלא זה יתמעטו הרבה תלמידים ונמצא שהוא צורך למוד התור

 שבת"כ וב"מ שלנו על תנאי עשויות. והנני ידידו עוז מברכו ומוקירו, משה פיינשטיין.

 

 

 

 







 פרק ח פסוק ב פרשת בהעלותךרמב"ן 

למה נסמכה פרשת מנורה לחנכת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא  -העלתך ב

היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק 

 ומטיב את הנרות בקר וערב, לשון רש"י ממדרש אגדה:

ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות, ולא נחמו בקטורת בקר וערב ששבחו בו הכתוב )דברים לג י( ישימו 

ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני קטורה באפך, ובכל הקרבנות, 

ולפנים, ושהוא קדוש ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כלו משרתי אלהינו. ועוד מה טעם לחלישות 

הדעת הזו, והלא קרבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואים. ואם תאמר 

ו חובה ונצטוה בהם, וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם לחנכת המזבח, גם הדלקת הנרות שנחמו שהי

בה חובה ונצטוה עליה. אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות שהיתה בבית שני על 

 ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו:

סתרים לרבינו נסים שהזכיר האגדה הזו ואמר, ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים ובלשון הזה מצאתיה במגלת 

עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו, יש חנכה 

א אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם, והי

 חנכת בני חשמונאי, ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ"ל:

וראיתי עוד בילמדנו )תנחומא בהעלותך ה( וכן במדרש רבה )טו ו(, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור 

לאהרן אל תתירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם 

וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם. והנה דבר ידוע שכשאין  -אל מול פני המנורה יאירו 

בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי 

אים נוהגת לעולם, דרשו סמוכין שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו. וכן ברכת כהנים הסמוכה לחנכת הנשי

 לחנכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרן שלא נמנה עמהם: 

 

 

 

 

 

 



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

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד א

רבי  האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות; וי"א: אף להשיטו במים;

 .מלמדו ליסטות. ליסטות ס"ד? אלא, כאילו מלמדו ליסטות -יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פב עמוד א

רבי נהוראי אומר: מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שאדם אוכל משכרה בעולם 

הבא: ושאר כל אומנות אינן כן, כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורין הזה והקרן קיימת לו לעולם 

הרי הוא מת ברעב, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת  -ואינו יכול לעסוק במלאכתו 

ינובון בשיבה; וכן לו אחרית ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר? וקוי ה' יחליפו כח, בזקנותו מהו אומר? עוד 

הוא אומר באברהם אבינו: ואברהם זקן... וה' ברך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה 

 כולה עד שלא ניתנה, שנאמ': עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי.

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף פב עמוד א

דם את בנו אומנות נקיה וקלה כו' כצ"ל כנראה מפרש"י אבל ממאי דדרש בגמרא בר קפרא לעולם ילמד א

לעולם כו' נקיה וקלה וקאמר עלה מאי היא משמע דמלת וקלה לא היה כתוב במתני' דאל"כ מה הוסיף בר 

תפלתו קפרא אמתניתין ועוד אמאי לא קאמר מאי היא אמתני' ור"ל דודאי בלי אומנות כלל לא יסמוך אדם על 

להתעשר כדאמרינן בפ"ק שחייב כל אב ללמד בנו אומנות וליכא מאן דפליג ושנינו ג"כ באבות כל תורה שאין 

עמה מלאכה סופה בטילה אלא דקאמר שאל יחשוב אדם דבמלאכה כבדה יתפרנס ותהיה מלאכתו קבע ותורתו 

כדאמרינן במסכת ברכות  עראי אלא יעסוק במלאכה נקיה וקלה שיוכל לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי

ויתפלל למי שהעושר שלו שיוכל להתעשר גם ממלאכה קלה ועראי שהרי ראינו שאין אומנות שאין בה עניות 

ועשירות כו' ויכול להתעשר ממלאכה קלה ועראי כמו מכבדה שהיא קבע והכל לפי הזכות ממש כמ"ש פירושו 

ני כל אומנות שבעולם כו' אלא תורה ודאי דלא ור' נהוראי דקאמר נמי לקמן מניח אבחידושי הלכות ע"ש 

פליג וצריך כל אדם ללמוד אומנות אלא דה"ק מניח אני הקביעות של כל האומנות ואני מלמדו תורה בקבע 

ואומנות עראי וז"ש דהאומנות אינו עומד לאדם אלא בילדותו שאז הוא בכחו לקבוע לו אומנות כבדה אבל 

ול לעשות מלאכה כ"כ כדי פרנסתו אבל התורה אינה כן דע"י התורה כשבא לידי זקנה או חולי אינו יכ

המלאכה נקיה וקלה שיכול לעשות גם בימי זקנה מתברכת לו וזה וזה נתקיים בידו כהך דחסידים 

 הראשונים בברכות.

 

 



 המקנה מסכת קידושין דף פב עמוד א

כל תורה שאין עמה מלאכה וכו' כי באמת בגמ' רבי נהוראי אומר מניח אני וכו'. נראה דאין זה סותר למ"ש חז"ל 

אחז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן והם ת"ח שתורתן אומנותן ואדיר כל חפצם בתורת ה' ולא יליזו מנגד 

עיניהם יום ולילה בסוד ה' עלי אהלים הם הזוכים לכתר של תורה וכמ"ש בפסוק הגידה לי שאהבה נפשי איכה 

תדיר לפרנס ולרעות את ביתו איך יכול ללמד בזהר אור התורה ולשון  תרעה איכה תרביץ בצהרים שאם לבו

תרביץ הוא להרביץ תורה בישראל וכן פירשו בלשון רובץ בין המשפתיים וכן קראו חז"ל ]מנחות דף פב[ בית 

המדרש תרביצא. וצהרים הוא זוהר אור היום וכמ"ש חז"ל צריכא שמעתתא צלותא כיומא דאיסתנא, אמנם אין 

חות שוות כי הדבר ברור אם לבו נכון ובטוח בה' באמונה שלימה כי אין מחסור ליראיו ע"ז נאמר ברוך כל הכו

הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו כיון שליבו בטוח בה' בוודאי יהי ה' מבטחו. ואמר עוד צדיק באמונתו יחיה 

שאין מבטחם חזק ולבם מסתפק איפה  ויזמין לו ה' פרנסה כאוכלי מן כענין יששכר וזבולון וכיוצא בהם אך מי

הם רועים ואמת אין להם לסמוך על הנס ויעשו תורתם קבע ומלאכתם עראי ויהי ברכת ה' במעשם כדברי ר"מ 

לעיל וע"ז אמרו הרבה עשו כרשב"י ולא הועילו כי לא הי' בטחונם חזק אלא שרצו לעשות כרשב"י לכך לא 

וו עלי והאמינו בי ואני פורע, )ירצה( ]יראה[ במ"ש והאמינו בי כי כפי הועילו. וכענין שאמרו חז"ל ברפ"ב דביצה ל

 ערך חוזק האמונה כן יהיה מבטחו, ובחדושי תורה הארכנו בזה וק"ל.

 בית הבחירה )מאירי( מסכת קידושין דף פב עמוד ב

אין לך אמנות שעוברת מן העולם ר"ל שכלם יש בהם צורך ואי איפשר לעולם בלא הם אלא לעולם יהא אדם 

ותך פגומה אי איפשר משתדל להיות אמנותו נקיה אשרי מי שראה את הוריו באמנות נקיה אוי לו למי שאמנ

לעולם בלא בשם ובלא בורסי אשרי מי שאמנותו בשם אוי לו שאמנתו בורסי וטוב מזה ומזה שיניח כל אמניות 

שבעולם ויעסוק בתורה שכל האמניות אינן עומדות אלא לעת ילדותו ותורה עומדת בין בזקנתו בין בילדותו 

רים ובזקנותו הוא אומר עוד ינובון בשיבה דשינים ורעננים בילדותו הוא אומר וקוי י"י יחליפו כח יעלו אבר כנש

 יהיו
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 קובץ שעורים חלק ב סימן מז

 שאלה, אם מותר להתעסק בחכמות חיצוניות, ובאיזה אופן יתקיים ההיתר הזה?

 נחלקת לכמה חלקים:תשובה. השאלה הזאת 

א( אם ההתעסקות הזאת מביאה לקריאת ספרים שיש בהם מינות אסור, והקורא בספרים כאלו עובר בל"ת 

דולא תתורו אחרי לבבכם ואל תפנו אל האלילים, כמבואר ברמב"ם פ"ב מהל' ע"ז לענין ספרי ע"ז, וק"ו לספרי 

תראה והרודף אחרי ע"ז לעובדה לא ניתן להצילו כפירה החמורה יותר מע"ז, שהרי עע"ז נידון בבי"ד וצריך ה

בנפשו, ואילו כופרים מצוה על כל אדם להורידן, ואינו צריך התראה ולא בי"ד, ונראה דכיון דאסור להתרפאות 

בעצי אשירה אפילו במקום סכנה משום דילמא אתי לאימשוכי אחרי ע"ז, א"כ ה"ה בקריאת ספרי מינות שייך 

משוכי אבתרייהו, ולשיטת הרמב"ן דאיסור הנאה מע"ז הוא בכלל אביזרייהו דע"ז, הטעם הזה דילמא אתי לאי

ה"ה לאו דאל תפנו אל האלילים הוא ג"כ בכלל אביזרייהו דע"ז, ולפי"ז הקריאה בספרי מינות אסורה אפילו 

 במקום פיקו"נ, וכ"ש שלא הותרה בשביל ריוח או הפסד ממון.

לא שצריך להתלמד בגימנסיות ואוניברסיטאות בין ילדי נכרים, ורואה ב( אם אין צריך לקרוא בספרי מינות, א

אדם בבנו או בתו שזה מביא להם להתחבר לנכרים ולדרכיהם, עוברין בל"ת השמר לך פן תנקש אחריהם, 

ולא נגאלו אבותינו ממצרים  -רמב"ם פי"א מהל' ע"ז  -והתורה ציותה להתרחק ולהבדל מהם בכל מיני ריחוק 

 שלא שינו שמותיהם לשונם ובגדיהם.אלא בזכות 

ג( אם הלימוד אינו מביא לקריאה בספרי מינות ולהתחבר לנכרים ולומד חכמה חיצונית לשם אומנות כדי 

להתפרנס ממנה, אין שום איסור בזה, ולימוד אומנות כדי להתפרנס היא מצוה, ומה"ט פוסקין בשבת על 

חייב אדם ללמד את בנו אומנות, אלא שזהו לכלל העולם, אבל התינוק ללמדו אומנות, דהוי בכלל חפצי שמים, ד

אם רואה אדם בבנו שנפשו חשקה בתורה והוא מוכשר להיות גדול בתורה, בזה אמר ר' נהוראי מניח אני כל 

אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ולא חלק ר' נהוראי אהא דחייב אדם ללמד בנו אומנות, וא"א 

נהוראי ששום אדם לא יתעסק באומנות רק בתורה לבדה, כי הוא דבר שא"א קודם ביאת לומר בדעת ר' 

המשיח, וקרא כתיב ואספת דגנך הנהג בהן מדת דרך ארץ, וראיה לזה מהא דפריך בגמ' מכות ח' אומנות נמי 

תא בזה כלל, מצוה ומשני דגמיר אומנות אחריתי, ומאי קושיא דילמא מתניתין כר' נהוראי, אלא ודאי דליכא פלוג

עיין במשנה ברורה סס' ש"ו ויותר מוכח כן בירושלמי שהביא כ"ת ריש פיאה, שאלו את ר' יהושע מהו שילמוד 

אדם את בנו יונית, אמר להם ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, מעתה אסור 

אומנות, ר' אבא בריה דר' חייא מפני המסורות, והיינו  ללמד את בנו אומנות, והתני ר' ישמעאל ובחרת בחיים זו

דאין האיסור מפני ביטול תורה, אלא גזירה מיוחדת היתה שלא ללמוד יונית מפני קלקול המלשינים, ואמאי לא 

משני דס"ל כר' נהוראי, אלא שקושית הגמרא צ"ע, אמאי לא משני דמיירי היכא דגמיר אומנותא אחריתי, ושפיר 



משום ביטול תורה, ושמא משום דסתמא קאמר לאסור, עכ"פ היכא דיש בזה משום אומנות ודאי אסור בכה"ג 

 שרי, אלא שנחלקו הפוסקים אם מותר ללמוד שאר חכמות בשבת ויו"ט.

ד( היכא שאין צריך ללומדה בתורת אומנות, אלא שרוצה להשתעשע בה, יש מקום לאסור משום ביטול תורה, 

ישרא וכוורי, ונראה דבזה מיירי הרמ"א יו"ד סי' רמ"ו דכתב ומותר ללמוד באקראי דהיכא דעייל ירקא ליעול ב

בשאר חכמות, ומקורו בירושלמי פ' חלק, להגיון ניתנו ולא ליגיעה אלא כקורא באיגרת, והיינו שלא יעשם קבע 

שותם אלא עראי, וכעין זה מתבאר מלשון הספרי שהביא שם בביאור הגר"א, ויש להסתפק בטעמא דאין לע

קבע, אם הוא משום ביטול תורה, א"כ אפשר דלא שייך זה אלא באנשים ולא בנשים, מיהו באמת גם נשים 

חייבות ללמוד כדי לידע איך לקיים המצוה שחייבות בהן, או אפשר, דאפילו בלאו הך טעמא אין לעשותן קבע, 

התורה, ובהקדמת הרמב"ם  שלא יתן להם חשיבות כחשיבות התורה, ולא ישכח כי תכלית היצירה היא רק

לפירוש המשניות האריך שם לבאר, מאמרם, אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, כי אין כונתם לומר 

שאין צורך לעולם בשום חכמה זולת התורה, כי באמת כל החכמות נצרכות לישוב העולם, אלא שאינן התכלית 

רה לבדה, והעושה שאר חכמות קבע נראה מדעתו רק אמצעים להתכלית, אבל תכלית כל הבריאה היא התו

 שהן תכלית בפני עצמן, וזהו נגד דעת תורה.

ה( ובעיקר הגדול הזה, נשתבשו מאד במדינתם, שהחשיבו לימודים חיצונים כמו לימוד התורה, כי סבורים היו 

ן לו לאומנתו, והראיה דכמו שצריך ללמוד תורה לשמה כן צריך ללמוד לימודים חיצונים לשמן, אפילו אינן צריכי

מהרבנים שיהיו ד"ר לפילוסופיה, ועפ"י דעת תורה  -ולא מפני חוק השלטון  -שכן דעתם, שהרי דורשין מעצמן 

נהפוך הוא, שכמו שצריך ללמוד תורה לשמה, כן בשארי לימודים צריך ללומדן דוקא שלא לשמן אלא לעשותן 

רע ומר  -רגה אחת לימוד חכמה חיצונית ללימוד התורה קרדום לחפור בהן, ותוצאות השיבוש הזה שהשוו במד

מאד, כי המתלמדים להיות רבנים לבד שהם צריכים לחפש הוראת "שעות" להתפרנס, עוד צריכין לילך 

לאוניברסיטה, ותורתם אימתי תהא נעשית? והתורה חוגרת שק שהכניסו צרתה לביתה למען הרעימה, ומה 

רך ארץ, הנה במדרש רבה פ' נשא איתא "סלת בלולה בשמן, שתהא ששגור בפיהם המאמר טוב תורה עם ד

התורה בלולה במע"ט, כי הא דתנינן, טוב תורה עם ד"א", ומבואר דפירוש ד"א במשנה זו, הוא מע"ט, וזהו 

פירוש ר"ת המובא בתוס' ישנים יומא פ"ו שדקדק מלשון המשנה דד"א עיקר, והיינו דלא המדרש עיקר אלא 

וס' שם נראה שפירשו ד"א על אומנות, וכפירושם נמצא במדרש הנעלם אינני זוכר כעת המעשה, אלא שבת

מקומו, ולפירוש זה כתבו שם דתורה עיקר ודרך ארץ טפל, שצריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי, והגורם 

תם לשיבוש זה במדינתם היה על יד נגיעה, שהיו סבורים כי אם יתקרבו להגוים להשתוות להם תקטן שנא

לישראל, וטעו גם בזה טעות גדולה, כי אדרבא עיקר סיבת השנאה לישראל בדורותינו הוא מפני שעברנו על 

 עצת אבינו הזקן "למה תתראו", ודי למבין.

ו( ובימינו, שע"י הסרת הטבעת נתעורר אצלם רוח טהרה לשוב להדרך אשר דרכו בה אבותינו מעולם, ראשית 

במינוי הרבנים, כי כולא גופא בתר רישא גריר, תחת אשר עד עתה דרשו מהתלמידים כל התיקונים צריך להיות 



להיות רבנים שילכו לאוניברסיטה, עליהם לדרוש מהם מעתה שלא ילכו לאוניברסיטה, וכל המרבה בתורה וי"א 

ינות, כי משובח, ולא המרבה בפילוסופיה, וכן בחינוך הבנים לא יבקשו להם אומנות הבאה ע"י קריאה בספרי מ

על זה כתוב הרחק מפתח ביתה, כי אם יבקשו להם אומנות בהיתר ולא באיסור, והיד ה' תקצר? כי הבא לטהר 

מסייעין אותו, בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, ותחת אשר עד אתה אמרו "נהיה כגוים", יאמרו מעתה 

ואבדיל אתכם מן עמים להיות לי, אם אתם  "לא נהיה כגוים", ואם ככה יעשו יקוים בהם ובכל ישראל הכתוב

 מובדלין מן העמים הרי אתם שלי.

ז( בענין הליכה לתיאטרות כבר הוזהרנו אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, לבד מה שיש בזה משום מגרה 

יצה"ר בנפשיה, ומשום מושב לצים, והמקרא צווח אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם, וידוע שבדורות הקודמים 

 ו אבותינו מזה בכל מיני ריחוק, ולא נעשה הדבר הזה כהיתר אלא מפני שעברו ושנו בו.התרחק

 

 קובץ תשובות ח"ג

 

 



 סעיף ו שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שו

ולפקח על עסקי רבים, ולשדך התינוק  ולפסוק צדקה, ,שמים מותר לדבר בהם, כגון חשבונות של מצוהחפצי 

 .או אומנותוללמדו ספר  ,ליארס

 הלכה ה רמב"ם הלכות שבת פרק כד

מותר לרוץ בשבת לדבר מצוה כגון שירוץ לבית הכנסת או לבית המדרש, ומחשבין חשבונות של מצוה ומודדין 

ד מדידה של מצוה כגון מקוה לידע אם יש בו כשיעור או בגד לידע אם מקבל טומאה, ופוסקין צדקה לעניים, 

מדרשות, ואפילו לטרטיאות וטרקלין של גוים, לפקח על עסקי רבים בשבת, ומשדכין והולכין לבתי כנסיות ולבתי 

 .וללמדו אומנותהתינוק ללמדו ספר  על התינוקת ליארס ה ועל

 הלכה ה רמב"ם הלכות רוצח פרק ה

הבן שהרג את אביו בשגגה גולה וכן האב שהרג את בנו בשגגה גולה על ידו, במה דברים אמורים בשהרגו 

בשעת לימוד, או שהיה מלמדו אומנות אחרת שאינו צריך לה, אבל אם יסר בנו כדי ללמדו תורה או חכמה שלא 

 או אומנות ומת פטור.

 טור אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו

ואחר כך ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון שאם אין לו מה יאכל העוני יעבירנו 

 .קונועל דעת 

 ס"ק ב מגן אברהם סימן קנו

 .קידושין דף ל' ע"ב חייב אדם ללמד בנו אומנות או לעסוק בסחורה ואם אינו עושה כן כאלו מלמדו ליסטים

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ל עמוד ב

ותורות ללמוד להם אומנות להתפרנס בו, חוקות  -זה בית חייהם  וברש"י שם. זה בית חייהם -והודעת להם 

 כתיבי ברישיה דקרא.

 פני יהושע מסכת קידושין דף פב עמוד א

ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה כו'. לכאורה נראה דר' נהוראי לית 

' ליה הא דאמרינן לעיל בפ"ק ]דף כ"ט ע"א[ דחייב אדם ללמד בנו אומנות ואמרינן נמי בפרקי אבות ]פרק ב

משנה ב'[ כל תורה שאין עמה מלאכה ודרך ארץ סופה בטילה אלא דלמאי דפרישית בסמוך אתי שפיר דלא 

פליג דודאי מידת כל אדם ללמוד תורה ודרך ארץ דאין כל אדם זוכה לכך שיהא מלאכתו נעשית ע"י אחרים וא"כ 

מו אמר כן לפי שראה שבנו זריז ח"ו אפשר שיבא לידי לסטיות או לידי בזיון התורה אמנם ר' נהוראי כלפי עצ



וממולח ותלמודו מתקיים בידו בענין שיהא ת"ח גמור וצדיק גמור שמלאכתו יהא נעשית ע"י אחרים ומש"ה אמר 

דמניח כל אומניות שבעולם ואינו מלמדו אלא תורה ואין לו לחוש לפרנסתו בתורה עם דרך ארץ כיון שמלאכתו 

כר נער גם כי יזקין לא יסור ממנה ומסיק ואזיל שהתורה משמרתו מכל יהא נעשית ע"י אחרים דגם במעלליו יתנ

רע בענין שאין לו לחוש שע"י יסורין שיבואו עליו יצטרך לבטל מתורה שהרי התורה מצילתו מכל רע ואף מיסורין 

כדאיתא בברכות ]ה' ע"א[ ועוד דאף אם אפשר שע"י זקנה ויסורין של אהבה יבטל מתלמוד תורה אעפ"כ יאכל 

מפירות התורה שלמד בילדותו כמו שפרש"י, והשתא נמי אתי שפיר הא דמייתי מהא דכתיב באברהם בזקנותו 

וה' ברך את אברהם בכל, וקשיא לי דלפרש"י לא מייתי מידי דודאי אברהם בזקנותו למד תורה ואדרבה מהאי 

מייתי מיהא ראייה דבת"ח  קרא ילפינן דאברהם זקן ויושב בישיבה היה אבל למאי דפרישית אתי שפיר דשפיר

וצדיק גמור מלאכתו נעשית ע"י אחרים כדמצינו באברהם דכתיב וה' ברך אותו בכל ודרשינן מיניה שהטעימו 

הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא ויתכן יותר למאי דפרישית לעיל דהרעותי מעשי וקפחתי פרנסתי נגד חטא 

רת לו הקדוש ברוך הוא ברית והטעימו מעין עולם הבא אדם הראשון קאי עד שבא אברהם ותיקן וצירף עד שכ

כמו שהיה קודם חטא אדם הראשון וכן יהיה לעתיד שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת. יהי רצון 

 שיהיה במהרה בימינו אמן וכן יהי רצון:

 נפש החיים שער א פרק ח

ולא עלתה בידם. היינו רבים דוקא. כי ודאי ואמרו שם הרבה עשו כר"י ועלתה בידם. והרבה עשו כרש"בי 

שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר שיתמידו כל ימיהם רק בעסק התורה שלא לפנות אף שעה מועטת לשום 

עסק פרנסת מזונות כלל. ועז"א באבות כל תורה שאין עמה מלאכה וכו'. אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות אך 

ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק עסוק כל ימיו בתורתו ועבודתו ית"ש. 

 .פרנסה חס ושלום. וכדעת ר' שמעון ב"י

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן לו

בחורים שרוצים לעזוב את הישיבה בגיל צעיר, הכשרת כלים שבישלו בהם סתם חלב במכשיר פסטור של בית 

  חרושת, וגדר מצוות תלמוד תורה

א. בחורים המבקשים לעזוב את הישיבה וללמוד במכללה כדי להכין עצמם ללימודי רפואה, אם להשפיע עליהם 

  שיישארו בישיבה

הנה ודאי טוב מה שכתר"ה משתדל בעניין מה שהתלמידים אחר שגמרו בהישיבה את לימודי החול שלהם, 

כאילו שצריכים כבר לדאוג לפרנסתם. והוא שעדיין הם בני י"ז בערך, רוצים לעזוב את הישיבה בהסתת היצר 

משום שהפרנסה דשייך שיהיה להם גם מענייני תורה כמלמד ורב אין להם בזה סיפוק הנפש, ואף לא בפרנסה 

ממחשב )קאמפיוטער( וכדומה ג"כ לא יהיו שבעי רצון, ורק מפרנסת חכמת הרפואה וכדומה רוצים. שבשביל זה 



שהוא משך עשר  -)קאלעדז( תחילה, שיהיה יחד עם לימוד הרפואה וכדומה  צריכים הכנה גדולה, לילך למכללה

  .שנים ויותר

הנה כבר אמרתי בפירוש עצת רשעים, שהקרא )תהלים א' א'( אומר אשרי האיש, על זה שלא הלך בעצת 

רשעים. משום ששום אדם לא נעשה רשע פתאום, אלא בתחילה הולך בעצה שלהם, לדאוג לעניין פרנסה אף 

שעדיין לא הגיע זמנו לדאגה כזו, שיש לו כל טוב בבית אביו. וגם עבור אביו הוא יותר נקל לפרנסו, כי אין צריך 

להוציא על זה כמעט כלום. ומכל מקום דואג לפרנסתו בשביל עצת רשעים, היינו במה שמוצאים בדברי חז"ל 

שהוא אחר  -ה לכשיצטרך לדאוג עבור זה שאין לסמוך על הנס. ומחמירים בזה טובא, לומר שלא די לדאוג על ז

שהרבה פרנסות יש להקב"ה בעולם שברא, גם בלא ניסים אלא בדרך הטבע, וכאשר רואה  -שכבר ישא אשה 

כל אדם ואפילו נערים וגם ילדים, ואין צורך לזה לשום הכנה כדאמר רבי נהוראי בסוף קידושין )פ"ב ע"א( מניח 

את בני אלא תורה. ואפילו להחולקים עליו ומחייבין ללמד לבניהם אומנות,  אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד

)כבברייתא בקידושין כ"ט ע"א, האב חייב בבנו וכו' וללמדו אומנות, רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו 

מחטא אומנות מלמדו ליסטות. ובקידושין שם דרש בר קפרא לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה וכו' 

דתלמיותא, ובקידושין פ"ב ע"ב בברייתא הוא דעת רבי מאיר(, אין מחייבין ללמד להם אומנות שלפי דעתם יוכל 

דעל זה יאמרו האבות שמצד אהבתם להבנים רוצים  -להתעשר מזה. ולא רק מחמת שאין מחוייבין ליותר 

לם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה ולכן מסיק ר"מ )בברייתא בקידושין שם, לעו -ללמדם אומנות שגם מעשרת 

וקלה ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי 

שהעושר שלו וכו'( שמחשבה זו הוא שקר. דאין אומנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות ולא 

  .שלכן צריך להתפלל למי שהעושר והנכסים שלו עשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו,

וללימוד אומנות נקיה וקלה אין צורך בחסד השי"ת במדינה זו להרבה זמן, ואדרבה במדינה זו, ואף בכל העולם, 

כמעט כל העשירים נעשו שלא משום לימוד איזה חכמה, לא רפואה ולא הנדסה )אינזינערע( ולא אף חכמת 

ים באיזה מקצוע, לא נתווסף להן בשביל חכמתם אף לא פרוטה אחת יותר משאר החשבון. ואף אלו שהיו חכמ

עשירים. אלא הוא רק ממתנת הקדוש ברוך הוא לפי זכותו ולפי מזלו, עיין בתוס' שם )פ"ב ע"א ד"ה אלא לפי 

הן לומדין זכותו, פירוש לפי מזלו, דבני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא(. וכל זמן ש

בישיבה עדיין יש להם לרוב התלמידים רצון להיות תלמיד חכם. וב"ה כבר נמצאו הרבה תלמידים שאין רוצים 

בשום אופן להניח לימודם בהישיבה, אפילו כשאבותיהן אין רוצים, ובאים לשאול אם יש להן חיוב מצד כיבוד אב 

דרבי אליעזר ריש פרק א' מעשה בר' אליעזר בן שפשוט שליכא, וכעובדא דר' אליעזר בן הורקנוס )בפרקי  -

הורקנוס שהיו לאביו חורשין הרבה וכו', אמר לו אביו מפני מה אתה בוכה וכו', אמר לו איני בוכה אלא שאני 

מבקש ללמוד תורה. אמר לו והרי בן שמנה ועשרים שנה אתה ואתה מבקש ללמוד תורה, אלא קח לך אשה 

הספר וכו'. עמד ועלה לו אל ירושלם אצל רבן יוחנן בן זכאי וכו', עמד ולמדו  והוליד בנים ואתה מוליכן לבית

תורה. ובסגנון אחר הוא בבראשית רבה פרשה מ"ב, א', ובתנחומא הישן פרשת לך לך סימן י' ד"ה מעשה ברבי 

  .(אליעזר



נים רוחניים בלימוד וסיפוק הנפש, לא מובן כלל מה שייך זה לענייני פרנסה ודברים גשמיים, ששייך רק לעניי

וידיעת התורה ובמעשים רצויים ונכונים שמהם שייך שיהיה עניין סיפוק הנפש, אבל לענייני פרנסה הוא עניין 

גופני. אלא ברור שבא זה ממה שלא היו לאלו כלל אהבה וחשק ללימוד התורה. ואף אם בהישיבה למדו בטוב, 

ה שלומדים מה שמלמד להם, אבל לא מצד שלימוד הוא רק שבטבעם הם תלמידים שצייתי להרב שלהם בשע

זה הוא לימוד התורה שהוא עיקר כל חיינו, ורק זה הוא תכלית שלנו. שלכן אין להם סיפוק הנפש בלימוד 

התורה אלא בלימודים אחרים, מפני שבלא שילמוד אותם לא יקבלוהו ללמדו חכמת הרפואה והנדסה וכדומה. 

  .נותן להם סיפוק הנפש אף שלימודים ההם מצד עצמן אינו

ולכן למעשה אם אפשר להשפיע עליהם שיישארו בישיבה ללמוד תורה ולא ידאגו בענייני פרנסה כלל, ככל אלו 

הרוצים ללמוד תורה, שהוא מחמת עצם לימוד התורה, צריך להשתדל להשפיע עליו. אבל אם לא אפשר 

פרנסתו לאחר הרבה שנים ויבטח בהקב"ה לעניין באופן שלא ידאג על  -להשפיע עליו שיישאר תלמיד בישיבה 

אף אם אפשר להשפיע שיישאר עוד שנה ושתים, משום שלא יפסיד כלום, צריך להתבונן הרבה.  -פרנסתו 

שבזמן שיהיה בישיבה  -דהרי כשיישאר בישיבה במחשבה זו אפשר לו לקלקל לאחרים. ורק כשמכירין טבעו 

יש להשפיע  -וד תורה לעולם, ולא לחשוב כלל אודות מחשבות הבל שלו ילמוד כראוי כמו אם היתה כוונתו ללמ

עליו כי אף בשביל הזמן דלימוד התורה לשנה ושתים, הא הוא דבר גדול מאד. וגם הרי אפשר שאחרי שילמוד 

  .בישיבה עוד שנה ושתים יתחזק ליבו לתורה ויישאר בן תורה לעולם

לעדז' לא ילמדו דברים האסורים, שודאי אין לסמוך על זה. ומה שכתב כתר"ה כדבר בטוח שאף כשילכו לקא

שיהיה יחד  -דאם היותו בישיבה לא הועילה לו שיישאר בן תורה, יש לחוש שזמן קצר אחר עזבו את הישיבה 

עם חופשים וכופרים ועם נכרים ונכריות שישפיעו עליו לרעה בכל דבר, וגם הוא יותר מחשש בעלמא. אך 

ה, דבכל אופן צריך להשפיע עלייהו שלא ילכו מהישיבה, אלא יישארו ללמוד כראוי שלמעשה אינו נוגע ז

ולהתגדל בתורה אם אפשר. ואם לא אפשר, אין האחריות יותר על כתר"ה. אך מ"מ אם ימצא כתר"ה מי שיכול 

  .להשגיח עליו שיישאר שומר תורה ומצוות ולקבוע זמן ללימוד התורה. יש לכתר"ה לעשות זה

שיש לכלל ישראל שיהיו חכמי תורה שיודעים לקבוע הלכה בכל ענייני התורה, ושחיוב זה מוטל דווקא  י. החיוב

  על תלמידי הישיבות שלמדו כבר חשיבות לימוד התורה, ויודעים לעיין בה

אבל ודאי איכא גם חיוב על מצווה זו דידיעת כל התורה בחכמה ובהשכל, להיות חכמים ממש בתורה ולידע גם 

ת, שהוא על כלל ישראל, שיהיו בכל דור ודור הרבה חכמים גדולים שידעו כל התורה כולה בידיעה גדולה להורו

אף להורות בהם. לא רק בדברים הנוהגים גם בזה"ז, אלא אף בקדשים ואף לטהרות. אך חיוב הקודם הוא 

תבו התוס' בזבחים דף לדברים הנוהגים בזמן הזה. ושידעו אף לקבוע הלכתא בדיני קדשים וטהרות נמי, כדכ

מ"ה ע"א ד"ה הלכתא, דכל האמוראין סברי שקובעין הלכתא אף למשיחא, וכדחזינן שכן סובר הרמב"ם, דהא 

  .קבע בחיבורו להלכה גם הלכות קדשים וגם דיני פיגול וטהרות וקידוש החודש ומלכים וסנהדרין



חכמי תורה, אף שהוא רק למדרגת  אבל חיוב זה נתקיים אף שאיכא רק מיעוטא מישראל ששייך להחשיבם

דורותינו האחרונים. וא"כ צריך לידע על מי מוטל חיוב הזה למעשה לראות שיתקיים זה שיהיו גדולי תורה גם 

בדור יתמא שלנו. שהרי על אלו שאבותיהם לא לימדום כלל, בין מצד רשעותם בין מצד חסרון ידיעה שאיכא 

ה שעושין בבית ועל מה שעושין בחוצות ובשווקים בכל מקום ומקום אף על מ -תורה בישראל על כל דבר ודבר 

לא שייך שיהיה החיוב, שהרי לא שמיע להו ולא סבירא להו וכל דבר ישר בעיניהם. ואף לא  -ובכל עניין ועניין 

על אלו שכבר יודעין שאיכא תורה בישראל וצריך ללומדה ולידע אותה, אבל העיקר אצלם הם לימודי החול 

שזה סוברין לחוב ממש, ולימוד התורה הוא רק למעלה בעלמא בהחשיבות להתפאר ולהתקשט  -נה שבמדי

בזה, שאף במיעוט ידיעה ובמיעוט חכמה בתורה כבר סגי זה בדורותינו. אלא על אלו מתלמידי הישיבות 

לו מעט גם הגדולות, שכבר יודעין גדלותה וכבר טעמו מעט מחכמתה משיעורי ראשי הישיבות הגאונים, והורג

להבין בעצמן מתיקות כל סוגיא וסוגיא שבש"ס, ובעיון המפרשים שיודעין כבר לעיין בעצמן מעט, שייך להטיל 

עליהם את חיוב הגדול לידע כל הש"ס והפוסקים ולהיות מחכמי התורה. מאחר שאף אם כל בני הישיבות יהיו 

  .גדולים בתורה, יהיו עדיין מעט מזעיר בעולם

באגרות יו"ד ח"ג סימן פ"ב( אשר לבני תורה וגם לבני ישיבות הקדושות אשר ראויין להתגדל שלכן כתבתי )

הוא איסור. וגם  -אף כשליכא לימודי כפירה ותערובות נשים  -בתורה וביראת ה' טהורה, הרי עצם לימוד חול 

בדרך הטבע איכא,  הסברתי שכל הזמן וכל הכוחות צריך כדי שיהא גדול בתורה. ומצד עניין הפרנסה, הא אף

  .מאחר שהתירו להתפרנס מרבנות ומלהיות מגידי שיעור בישיבות גדולות וקטנות וגם היא פרנסה כבודה

יא. לבאר שלא שייך להקשות ממאמרי חז"ל שמחייבים ללמוד אומנות ולעסוק במלאכה לפרנסתן, ומרבותינו 

  הראשונים שעשו מלאכה לפרנסתם

א ממה דתניא בקידושין דף כ"ט ע"א בברייתא, שחייב האב ללמד את בנו ולא מובן מה שמע"כ ידידי הבי

אומנות ור' יהודה אומר כל שאינו מלמדו אומנות כאילו מלמדו ליסטות. וגם רבי מאיר במתני' סוף קידושין סובר 

שצריך ללמדו אומנות, ומשמע שכן סברי גם רשב"א )שם, שאומר אלא שהרעותי מעשי וקפחתי את פרנסתי( 

בא גוריין איש צדיין משום אבא גוריא )שם, שאומר לא ילמד אדם אב בנו חמר גמל וכו' שאומנותן אומנות וא

ליסטים(, ומשמע שהלכה כן. ואינו קשה כלל, דהא מדינא דגמ' )נדרים ל"ז ע"א מה אני בחינם אף אתם נמי 

תירו ליקח שכר, אדרבא מהא בחינם( אסור ליקח שכר, והיו מוכרחין ללמדם גם אומנות. אבל בדורותינו שה

שמלמדו האב תורה הרי הוא ממילא גם כמלמדו אומנות, אם לימדו כל כך שראוי ללמד לאחרים וראוי להיות רב 

  .באיזה מקום, ויהיה לו גם פרנסה מזה

ומה שהביא מע"כ ידידי מברכות דף ל"ה ע"ב, שאמר רבי ישמעאל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ, 

הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידן, כרשב"י ולא עלתה בידן. הא כוונת ר' ישמעאל הוא רק  ואמר אביי

במלאכת שדהו, שהיו עוסקין רק ביומי ניסן וביומי תשרי, וזה הספיק להו לכל השנה. כהא דהביא הגמ' שם 

מה שאמר אחר דברי אביי שאמר שהרבה עשו כר' ישמעאל עלתה בידן ואלו שעשו כרשב"י לא עלתה בידן, 



רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא. 

ומוכרח כן, דהא במנחות דף צ"ט ע"ב סובר ר' ישמעאל דקרא דלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם 

ן אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת ולילה הוא ממש, )דשאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל כגו

יוונית, קרא עליו את המקרא הזה לא ימוש וכו'(, ואדרבה ר' יוחנן אמר )שם( משום רשב"י דקיים לא ימוש אפילו 

לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית. ואיך אומר ר' ישמעאל בברכות דקרא דלא ימוש אינו ככתבן מצד 

מנחות איירי בחיוב לימוד התורה כתיקונה לכולי אינשי, שר' ישמעאל סובר דליכא הקרא דואספת דגנך. אלא דב

חילוק שלכל אדם די בפרק אחד שחרית וערבית, אלא דהוא דווקא כדאמר הקרא ביהושע לא ימוש מפיך והגית 

ן רשאין בו יומם ולילה. אבל סובר דלמלאכת שדהו שהוא כדי חייו שלו ובני ביתו מוכרחין אף רבנן לעבוד ואי

לסמוך על הנס. ורשב"י סובר דאיכא חילוק, דהמצווה דלימוד התורה לסתם אינשי מקיימו גם בק"ש שחרית 

וערבית, אבל לרבנן ותלמידיהון הוא ממש דברים ככתבן כל היום, ואין להם לעשות מלאכה כלל, דרשאין לסמוך 

  .ורעו צאנכם על הנס בזה שתהא מלאכתן נעשית ע"י אחרים כמו שנאמר ועמדו זרים

ומשמע דלרשב"י אין תלוי בדור. דאם תלוי בדור, איך הוכיח אביי דצריך לעשות כר' ישמעאל מהא דהרבה עשו 

כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן, דילמא היה זה שלא עלתה בידן לאלו דעשו כרשב"י משום דאין דורם ראוי 

קרי אביי לדרא דידיה יתמי דיתמי בכתובות דף ק"ו ע"א, לכך. ודוחק לומר דידעו שדורם היה דור הראוי, דהא 

עיין שם. אלא משמע שאין תלוי זה בהדור. אך אפשר שאביי לא הוכיח מזה דהלכה כר' ישמעאל אף בדור ראוי 

כדורו של רשב"י, אלא הוכיח איך הוא לרשב"י בדורו דאביי, דחזינן דלא עלתה למי שעשו כרשב"י, שלכן אין אף 

על רשב"י בסתם דור. עכ"פ למעשה איכא הוכחה דאין לעשות כרשב"י אלא כר' ישמעאל בכל דרי,  לרבנן לסמוך

  .דהא אין מי שיודע לומר על דורו שהוא עדיף מסתם דרי ולומר שיסמכו על נס

ומרבותינו הראשונים שהיתה פרנסתם ממלאכת הרפואה כהרמב"ם והרמב"ן, ועוד הרבה ידועים ולא ידועים 

ך ללמוד מהם כדכתבתי לעיל, שהם לא נהנו מהתורה והוכרחו להתפרנס מאיזה אומנות. וגם לנו, לא שיי

באומנות זו דרפואה שנתפרנסו ממנה הא לא למדו זה לפרנסה, כי הא לא לקחו שום שכר מישראל )כדאיתא 

ניים לא בנדרים מ"א ע"ב דרפואת נפש בחינם( אלא מנכרים. וגם לא שכר גדול אלא שכר מצומצם, ומנכרים ע

לקחו שכר, דהיו מחוייבין לרפאות גם אותן משום דרכי שלום )כדאיתא בגיטין ס"א ע"א(. אלא למדו גם חכמת 

הרפואה כמו שלמדו כל החכמות, שהוא כל ענייני הטבע וענייני פילוסופיא ואסטרונומיא. וכל מה שלמדו לא היה 

להיות להם שום ריוח, אלא מעניין רפואה שלקחו  זה מצד עניין פרנסה, שמכל ענייני חכמה שלהם לא היה שייך

מחולים נכרים וגם מחולי ישראל מה שמותר בעד טורחו ובטלה, כדאיתא ביו"ד סימן של"ו סעיף ב', שהוא שכר 

מעט. ואף מה שלקחו מחולי נכרים לא היה שכר גדול להתעשר. ורק אלו שנעשו רופאים אצל מלכים כהרמב"ם 

אף  -ואולי היו רופאים מרבותינו שהיו ממונים בעיירות, שג"כ שכר כזה היה מותר  אולי קבע המלך שכר חשוב.

שאפשר שילמו  -בערי ישראל לבד )משום שמינוי זה אינו מצווה כעצם הרפואה, ולכן מותר ליטול עליו שכר( 

  .שכר חשוב. עכ"פ מרבותינו הראשונים לא שייך למילף זה

  מן רבותינו הראשונים ללימוד רפואה בימינויב. החילוק בין עצם לימוד הרפואה בז



וגם צריך לידע כי רבותינו הראשונים שעסקו ברפואה היה לימודם מספרי רפואה שחברו איזה רופאים גדולים, 

או מרופא גדול אחד מפורסם בביתו. וגם לא הוצרך ללימודים אחרים לזה, וכמעט שלא ביטלו מלימוד התורה. 

יך דווקא לבתי ספר שלהם, וגם צריך ללימודים אחרים וג"כ לימודים אחרים אלה הם ובזה"ז לא שייך זה, כי צר

דווקא בבתי ספר שלהן, שהוא לפרוש מלימוד התורה וגם רוב היום להיות בחבורה אחרת שלא שייכי לתורה 

רבה כלל וגם לא למושגי התורה. שלכן לא שייך בזמננו מלאכה זו דרפואה, וכן כל מלאכה שצריך בשבילה לה

לרובא דרובא מאלו שרוצים להיות בני תורה וגם חכמי תורה.  -ודווקא בבתי ספר של המדינה  -לימודים אחרים 

וגם אם ימצאו איזה יחידים שהם ת"ח וגם הם רופאים, הנה בתורה ודאי לא הגיעו למדרגתם בלימוד התורה 

ל בחכמתה להרוב מיחידים אלו, שהיה להם להיות לפי כשרונותיהם. ואף בחכמת הרפואה לא אפשר להתגד

אלא כשעיקר עסקו ועיונו הוא רק ברפואה, אשר במשך הזמן יצאו מליבו ענייני התורה. ואף שאפשר שאולי 

  .יהיה איזה יחיד ממש שיתגדל גם בתורה, לא שייך לכל אחד ואחד לסמוך על זה

ממאתים שנה שיהיה פרנסתו ממה וידע מע"כ ידידי, שמה שרוצה בדורותינו ואף בדורות הקודמים זה יותר 

שיהיה רופא, אינו מצד שתכונת נפשו מסוגל לזה, אלא יותר הוא משום שהוא מכובד אצל סתם אינשי יהודים 

ונכרים, ורפואה בדרך הטבע היא גם פרנסה כבודה וגדולה. שלכן לא שייך זה להא דבחובת הלבבות בפ"ג 

איתא שכתב ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי  דשער הבטחון )ד"ה וכיוון שהתברר חיוב הגלגול(

זולתה כבר הטביע השי"ת לה בטבעו אהבה וחיבה, ומסיק ומי שמוצא במידותיו וטבעו כוסף אל מלאכה 

מהמלאכות ויהיה גופו ראוי לה ויוכל לסבול את טרחה יחזור עליה וישים אותה סיבה להבאת מזונו. שזה שייך 

וסף ורצון למלאכה זו מצד טבעת מידותיו, ולא כשהוא מחמת שידוע לו שהעוסק רק בדבר שיש לו מטבעו כ

  .במלאכה הוא מכובד והריוח מזה הוא גדול. שלכן אין תאווה וכוסף זה כלום

ובעצם משמע לי שמלאכת רפואה אין לה מצד טבעיות האדם שום נטיה לה. דהא בזמן המחבר ספר חובת 

מצויה לחכמי התורה, ובפרט לחכמי ספרד שרבנו בחיי המחבר היה הלבבות היתה חכמת הרפואה מלאכה ה

מהם, ולא הזכיר מלאכת הרפואה בכלל המלאכות שהזכיר שם בתחילת דיבור זה. ולכן נראה שהוא מטעם 

שמלאכת הרפואה אין שייך לעניין זה, משום שאין נטייה לאדם אליה מצד הטבעיות. והטעם נראה פשוט, שלא 

שלא היה הכרח לאדם שיחלה, אף שנגזרה המיתה עוד ביום  -דבר טבעי מתחילת הבריאה  הייתה עניין רפואה

ראשון דהבריאה תיכף אחר אכילת אדם הראשון מעץ הדעת, מ"מ לא היה חולי עד יעקב דבעא רחמי והוה 

 חולשא. אבל עד אלישע לא הוה אינש חליש דמיתפח, אתא אלישע ובעא רחמי ואיתפח, כדאיתא בב"מ דף פ"ז

ע"א ובסנהדרין דף ק"ז ע"ב. ולכן לא שייך שיהיה זה בטבע אדם הרצון והכוסף למלאכת הרפואה. וכל הרצון 

והכוסף למלאכת הרפואה הוא רק מצד הידיעה שהיא מלאכה מכובדת וגם פרנסה גדולה. ואם היתה מלאכה 

  .ליםאחרת כבודה ויש ממנה פרנסה גדולה לא הי"ל שום רצון להיות רופא ולהתעסק בחו

יג. אם יש איסור לבן ישיבה להפסיק ללמוד בישיבה כדי ללמוד רפואה, ובמה שביטול תורה אף שהוא לצורך 

  מצווה אינו עושה שתורתו תשתמר



אבל עכ"פ למעשה איסור ממש ליכא אף על מי שאף אחר שלמד הרבה שנים וראוי להתגדל בתורה, ומניח 

למוד חכמת הרפואה או הנדסה וכדומה, מחמת שרוצה להרוויח עיקר הלימוד והולך לבתי ספר של המדינה ל

ממון הרבה, ובדרך הטבע רואה רק מלאכות אלו ראויין לזה, או שרצונו בזה מחמת שחושב שישיג שידוך יותר 

אם ימצא מקום שלא יהיו  -טוב לפי רצונו, אף שודאי לא שייך שיתגדל בתורה וגם יוקטן ידיעתו והבנתו בתורה 

שים שאז אסור אף שלא יצטרך ללמוד לימודי כפירה. אבל מצוות לימוד התורה וידיעתה לא קיים, תערובות נ

אף שהתורה נתנה רשות למי שרוצה להתעסק בענייני הרווחת ממון אף שהוא להתעשר, ויהיה עדיין מחוייב 

תעמק ולעיין כפי לקבוע זמן ביום ובלילה כפי שיהיה אפשר לו. ואם יוכל גם להתעמק בלימודו יצטרך גם לה

האפשר. אף שגדולות לא שייך שיהיה מזה, דהא גם בחסידים הראשונים הקשה הגמ' בברכות דף ל"ב ע"ב וכי 

מאחר ששוהין תשע שעות בתפילה תורתן היאך משתמרת, ותירץ דמתוך שחסידים הם תורתם משתמרת. הרי 

ם. והוא משום שברור שלא יעשה מפורש שבלא זה לא היה שייך שיהא תורתן משתמרת אפילו במעשה נסי

נסים למי שמבטלין מלימודם מחמת שרוצים להתעשר. וגם ברור ופשוט שאף כשיעסוק אדם במצוות כל הימים 

ולא ילמוד, ליכא עניין ברכה זו דהיה בחסידים הראשונים. עיין בירושלמי פסחים פ"ג ה"ז דרבי אבהו שלח לר' 

יה גמל הוא חסד שלח ומר ליה המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך חנינה בריה יזכי בטיבריה אתון ואמרון ל

לטבריא שכבר נמנו וגמרו בעליית בית ארום בלוד שהתלמוד קודם למעשה, והובא ברא"ש כתובות דף י"ז ע"א 

  .)סימן ה'( עיין שם, ואיתא כן גם בירושלמי חגיגה פ"א ה"ז

מצווה שא"א לעשותה ע"י אחרים כדאיתא במו"ק וגם אפשר שאף במקום שנדחה ת"ת בשביל מצווה, דהוא ב

דף ט' ע"ב שדרשו כן ר' יונתן בן עסמי ור' יהודה בן גרים, נמי לא תחשב המצווה כלימוד התורה אך שמ"מ 

שבמה שילמוד אח"כ אף שהוא זמן  -ומ"מ לא מצינו שביטול זה הוא לעניין המציאות ממש כלא ביטל  -נדחה 

מוד למחר, ידע היטב כמו שלמד היום והשעות שהיה עסוק בבניין הסוכה והשגת מועט באותו יום, או במה שיל

הלולב. דרק בתפילה ובחסידים הראשונים נאמר זה. וגם הא אדרבה מפורש בשבת דף י"א ע"א, דתניא חברים 

סיקין שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפילה, ומוקמי כן סיפא דמתני' מפסיקין לק"ש ואין מפ

לתפילה. וא"ר יוחנן לא שנו אלא כגון רשב"י וחבריו שתורתן אומנותן. הרי שאף רשב"י וחבריו לא היו בזה 

כחסידים הראשונים שאף שלא למדו זמן גדול היה ידוע להם כלמדו כל היום, שלכן הוצרכו לדחות התפילה. 

, ואף שלא ילמוד אלא מעט יוכל וכ"ש שבדורותינו שלא שייך מי שאף יחשוב שהוא כבר תלמיד חכם גדול

להתעמק ולהבין ולזכור. ואם נמצא כזה הוא שוטה וגס רוח. אבל מ"מ צריך מי שפסק ללמוד תורה בישיבה 

אבל ודאי לא שייך לו אף לטעות לומר שמקיים כראוי מצוות לימוד  -להתעמק ולהבין לפי מעט הזמן שיכול 

פ איכא קולא לאינשי שאם רוצים להתעסק במלאכה וסחורה התורה. אך שאינו עושה איסור ממש, משום דעכ"

  .וכל דבר אף להתעשר רשאין

  יד. בעניין בחורים שאינם מצליחים בלימודם, אם מותר להם לעזוב את הישיבה ללמוד לימודים אחרים

 ומש"כ מע"כ ידידי שיש הרבה שמחמת ששומרין איסורים מתפחדים לעסוק בחיי שעה, ויושבים בהישיבה על

ספר פתוח ואינם לומדים ממש, שלימוד כזה אינו מצליח. לא שייך שיהיה טעות כזה, ורק הוא עצלות בעלמא, 



אם אפשר להם להתעמק יותר לפי כשרונותיהם, ואינם מתעמקים אלא לומדים לפום ריהטא,  -שאף שלומדים 

כיח אותן בדברים מסבירים, ואם הוא עצלות היגיעה בכשרונותיו שהוא ג"כ ביטול תורה באופן גדול. וצריך להו

  .לא יקבל מחבירו צריך לראות שראש הישיבה יוכיח אותו, שבודאי יקבלו אלו המתעצלים להעמיק בלימודם

ובדבר בחורים שאינם מצליחים בלימודם והוא מצד שאין להם כשרונות, וללימודים אחרים יש להם כשרונות, 

תגדל בכל אופן. כי אף אלו שאין יכולין להתעמק אבל יש להם הרי בלימוד התורה שייך למי שלומד התורה לה

כח הזיכרון יכולין להתגדל ברוב הלימוד לידע כל הש"ס ורבותינו המפרשים והפוסקים לפום ריהטא, שזה ג"כ 

עניין גדול בתורה. וגם עלול מצד רוב הלימוד גם להשיג כח התעמקות ולהבין ביותר אף מצד הטבע קצת. וגם 

רי ודאי יזכה כלפי שמיא שיצליחהו השי"ת בלימודי התורה, ויהיה לו גם כח התעמקות בלימודו איש כזה ה

ובהבנה הישרה והנכונה, ויהיה מגדולי התורה. ואדרבה אם יחסר לו להבין בענייני רפואה כראוי הרי עלול 

ועצלות העיון. וכן להזיק אינשי, דיטעה להבין המחלה והרפואה, כמו שמצוי מאד ברופאים מצד חוסר הבנתם 

הוא בשאר ענייני חכמה שייך לטעות כשיחסר לו הבנה נכונה. וג"כ אם לא שייך שיטעה בענייני נפשות משום 

שאינו עוסק בזה, עלול הוא עכ"פ להיות מזיק ע"י טעות. וכשיעסוק בעניינים אחרים הרי מצד המלאכה עצמה 

והאמונה, שג"כ הולכת ומתמעטת באלו שאינם  אין לו במה לבקש מהשי"ת שיצליחהו, אלא מצד הביטחון

  .עוסקים בתורה

  טו. אם כדאי להחשיב אלה שעזבו את הישיבה לבני תורה, משום החשש שמא יתקלקלו יותר

ומש"כ מע"כ ידידי על מה שכתבתי בתשובה שם שאף מי שלא יתקלקל בבתי ספר של המדינה אבל איך שיהיה 

לא שייך שיהיה אף בן תורה, שח"ו יצא מזה קלקול לאלו שסוף סוף יכנסו לעסק פרנסה. וכוונת מע"כ הוא 

לא יתחשבו כבני תורה  שיכנסו ע"י שתחילה יעזבו לימודם בהישיבה ללימודי חול בבתי ספר דהמדינה, ואם

יתייאשו מלעלות יותר בתורה ויראה ולא יקבעו אף זמנים קטנים לתורה. אבל הא יותר תמוה מה שלא ראה 

מע"כ קלקול היותר גדול ע"י שיתחשבו לבני תורה, שכו"ע יאמרו שכיוון שגם אלו שעזבו לימודם בתורה ועסקו 

למה לן להתעמל בתורה ויראה. וחשש זה מצינו בגמ' בלימודי חול הם מתחשבים בני תורה ותלמידי חכמים 

מנחות דף צ"ט ע"ב, דעל מה שאמר ר' יוחנן משום רשב"י אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים 

לא ימוש, מסיק הגמ' ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. ופירש"י שלא יאמר בק"ש סגי ולא ירגיל בניו 

הא אינשי שלמדו תורה ג"כ יאמרו כן. והכא לא שייך טעמא דרבא דפליג שם ואומר לתלמוד תורה, ועוד גרע ד

מצווה לאומרו בפני ע"ה, שטעמו הוא כדפרש"י דאדרבה ידעו מזה דאם משום קריית שמע נוטל שכר גדול כזה 

ברי כי אז תצליח את דרכיך, אם היה עוסק כל היום כ"ש ששכרו גדול ומרגיל את בניו לתלמוד תורה, ל"א ס

דממה דעמלי רבנן וגרסי כולי יומא אף דמצי פטרי נפשייהו בקרית שמע, ששכר לימוד התורה גדול מאד. דהא 

כאן רואים שגם אלו שעזבו לימודם בתורה ולמדו לימודי חול ג"כ הא הם בני תורה ות"ח כמותם דהרי אלו 

  .שעוסקים כל היום בתורה נמי מחזיקין אותן לבני תורה ות"ח



זה דהם עצמן שבאמת ובעצם אינם בני תורה יגרעו כשלא יחשיבו אותן לבני תורה ות"ח, לא מובן. אבל חשש 

דכי מגרעין אותם מכפי שהם, שהם עצמן אין להם להחשיב עצמן במדרגה זו דבני תורה ות"ח, מאחר שאין 

שמתפרנסין ממנה  לומדין התורה בקביעות כבני תורה. ואף כבוד הם רוצין יותר מאלו שישבחום יותר בהחכמה

דהוא חכם וגדול ברפואה וכדומה, וחשוב גדול אצל רופאים וכדומה, משישבחוהו שהוא חכם בתורה, שלא יהיה 

שיאמרו שמסתמא אין במה לשבחו בחכמת הרפואה שלכן  -לו כלום משבח זה ואפשר שיגרעו לו בשבח זה 

צה"ר דגאוה רוצה גם שישבחוהו בחכמת משבחין אותו בחכמת התורה, שאין זה עניינו וצורכו. ואם מצד י

התורה, לא שייך שיתחייב זה לעשות רצונו ואין לחוש לזה. אלא אם נזדמן שכבר הוא גדול בתורה ממש, אז 

אף אם יש טעמים בזמננו שלא לכבדו בכיבודי התורה לתלמידי  -ודאי יש לכבדו מצד הדין, ואין לסלק זכותו 

ר שגם הם יכולין להיות גדולים בתורה וגם לילך לבתי ספר של המדינה, חכמים, שלא יגררו אחריו שיטעו לומ

  .להיות חכמים גם ברפואה וחכמות אחרות כדומה. דאין לגרוע זכותו בשביל חששות

ומש"כ מע"כ ידידי מה שהרבה יראים ושלמים עוסקים באומניות חשובות ועכ"ז עיקר מגמתם בחיים הוא עסק 

שאינם בני תורה. למותר הוא להשיב כי כבר כתבתי שודאי הם אנשים כשרים, האם נימא  -התורה והמצוות 

אבל לא שייך להחשיבם לבני תורה. אלא דהתורה נתנה קולא שליכא חיוב ממש על כל יחיד שיעשה תלמיד 

חכם. אבל בני תורה ותלמידי חכמים אין נחשבים אלא מי שמקיימין מצווה זו דלימוד התורה כראוי, שהוא להיות 

מוכתר בכתר תורה. דהוא דווקא כשלא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא יעסוק במלאכה וסחורה אלא כדי חייו. 

וכשלא אפשר לו בזה יצטרך לזון מן הצדקה. אבל בזמננו זה מאות בשנים שנוהגים היתר אף לכתחילה לקבל 

ליקח אחד ממשרות האלו. אבל משרת רבנות בשכר, וכן משרות מגידי שיעור בישיבות גדולות וקטנות, יצטרך 

אם ירצה דווקא להתפרנס שלא ממשרות אלו, אלא מאומניות שטרוד בהו כל היום, כי רוצה לחיות חיי עשירות, 

וכ"ש כשרוצה להתפרנס דווקא ממלאכת רפואה וההנדסה וכיוצא דווקא, שצריך לבטל לגמרי הרבה שנים אפילו 

וד צריך להשיג במתנה ובהלוואה על הוצאת הלימוד דחכמות אלו, עוד קודם שיהיה שייך להרוויח מזה כלום, וע

לא שייך כלל לחשוב מזה למי שרוצה להיות בן תורה שיעשה בן תורה מזה. ודורות שכל בני ישראל היו בני 

תורה ותלמידי חכמים היו רק דור המדבר שלא עשו מלאכה כלל, והדור שנכנסו לארץ עם יהושע שכל ימיהם 

ורו של חזקיהו המלך. אבל לא היו כולם בני תורה אף לא בדורות הכשרים כדורות של דוד ראו הנסים, וד

  .ושלמה. ודורו של חזקיהו לא היו כל ישראל, אלא ב' השבטים שהיו תחתיו

 

 

 

 

 







Rabbi Beydah 

 א"שלחן ערוך אורח חיים סימן קנו ס

מ לא "ומ; ד קונו"כי העוני יעבירנו ע, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון, כ ילך לעסקיו"אח

 .וזה וזה יתקיים בידו, יעשה א מלאכתו עיקר אלא עראי ותורתו קבע

 

 סימן מג קיצור פסקי הרא"ש מסכת קידושין פרק א

 חייב אדם ללמד בנו אומנות

 סימן כח קיצור פסקי הרא"ש מסכת קידושין פרק ד

ומובחר האומנות שיוכל האדם ללמד את בנו הוא התורה. לפיכך יניח כל האומניות וילמד לבנו תורה שאין 

 .עומדין לאדם לא הכסף ולא זהב אלא תורה ומעשים טובים שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום י"י צבאות

Rabbi Kahane 

 חתם סופר מסכת נדה דף עב עמוד ב

סיימנו מסכת נדה בעזה"י בישיבה הרמה בק"ק מ"ד יום ג' פורים קטן בשמחה רבה לפ"ק, עם תלמידים הגונים 

אלופים ומסובלים, לקבל טהרה וקדושה עלולים, בסולם העולה בית אל המה עולים. יהי נועם ה' אלהינו עלינו 

י מרוחמיך המה מרוחמים וחנוניך ויברכנו להתחיל ולסיים ספרים אחרים ולהעמיד תלמידים רבים והגונים כ

המה חנונים, והיה כי יעלו בניך אל ארובותיהם כיונים, זכרני ה' ברצון עמך, ופקדני בישועתך, לראות בטובת 

 בחירך, לשמוח בשמחת גויך, להתהלל עם נחלתך, אמן:

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן קפד

 "ת כ"ה זלמן שפיצער ני'. החיים והשלום וכל טוב לאהובי תלמודי הבחור כו' כש

בענין הרגשת נדה הארכת ודין הזה הוא מקרא מועט והלכה מרובה בדברי האחרונים וגם אין לי כל האחרונים 

 וכו'. המאריכין בזה ולזאת לא אאריך אלא אכתוב לך האיך דעתי עפ"י דעת תורה נוטה

 

 

 



 שו"ת חתן סופר סי' נו ד"ה והנה

 

 מקלויזנברג פרשת חיי שרה תשכ"ושיעור חומש רש"י אדמו"ר 

שאפשר לעסוק ולהתעמק משך שנים רבות בשו"ע אהע"ז  ודבר זה נראה בעליל כשעוסקים בדיני עריות וטהרה

 ויו"ד וכו' ואף פעם לא יעלה בדעתו שום מחשבה זרה ח"ו ואדרבה הלימוד מקדש ומטהר אותו.

 קדושת האכילה )א( -של"ה שער האותיות אות הקו"ף 

ר. ובפרט, לומדי תורה צריכין ליזהר יותר מן השכרות, כי השכרות מביא לידי רבוי שינה, ומתוך כך יבואו 

להתבטל מדברי תורה. וגם גנאי הוא לתלמיד חכם כשהוא שיכור יותר משאר העם. ואמרו במדרש הנעלם )זהר 

לא באכילה ושתיה, ומתוך ח"א דף ק"י ע"א( זה לשונם: אמר רבי יצחק, מעולם אין היצר הרע מתפתה, א

שמחת היין, אז שולט באדם. בצדיק, מה כתיב ביה )משלי יג, כה( 'צדיק אכל לשבע נפשו'. ואינו משתכר 

לעולם, דאמר רב יהודה האי צורבא מרבנן דמרוי, קרינא עליה 'נזם זהב באף חזיר' )שם יא, כב(. ולא עוד, אלא 

אלא מתוך היין, )שנאמר( ]הדא הוא דכתיב[ )בראשית יט, לג( שמחלל שם שמים וכו'. שאין היצר הרע מתעורר 

)ותשקנה( ']ותשקין[ את אביהן יין', )עכ"ל(. וכבר הבאתי לעיל בסעיף שלפני זה )אות קטנה קצד( בשם ספר 

חסידים )סימן נ'(, והוא מדברי הרמב"ם בספר המדע )הלכות דעות פ"ה ה"א( זה לשונו: כשם שהחכם ניכר 

יו והוא מובדל )מהם( ]בהם[ משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו וכו', בחכמתו ובדעות

 )עכ"ל(

)וזה לשון הרמב"ם בהלכות דעות פרק ה' )הלכה ג'(: כשהחכם שותה יין אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה 

י עמי הארץ הרי זה שבמעיו, וכל המשתכר הרי )הוא( ]זה[ חוטא ומגונה ומפסיד חכמתו, ואם נשתכר בפנ

חיל)ו(ל ]את[ השם, )עכ"ל((. ובלאו הכי, כל בר דעת ירחיק עצמו מן השכרות הרחק כמטחוי קשת, כדי שלא 

יבא מתוך כך לידי בזיון ובושת. כי לפעמים יעשה אדם דבר בשעת שכרות או ידבר דבר, אם יתן איש מלא ביתו 

אינו שיכור, וכל העבירות הגדולות הם בעיניו למישור, כסף וזהב לא יעשה אותו דבר או לא ידבר דבר כזה כש

והוא חוטא בבלי דעת, ותם לריק כחו וכספו וזמנו, ויפסיד השכל, גם תפלתו תועבה. אשרי מי שלא היה שיכור 

 מימיו. 



ואני מלמד זכות לקדושים אשר בארץ המה, הגבורים אשר מעולם אנשי השם ומשרתיו, ששתו רא. 

, בפרט בסעודות מצוה, בודאי היתה כוונתם בזה לשם שמים, כי אי בסעודות גדולותלפעמים הרבה יותר מד

מתוך משתה היין הוו מבדחי טובא, ומתוך כך אומרים דברי תורה על השלחן הרבה מאד וכפלים לתושיה. 

וכההיא דאמרינן בפרק המוציא )שבת עז ב( רבי זירא אשכח לרבי יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה, 

וה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה כו'. שמע מינה דמתוך )וחזיתיה( ]וחזייה[ דה

שמחה מגלה החכם רזי התורה. והטעם הוא, כי ברבות השמחה יתחזק הכח השכלי שיש בנפש, ואז הוא יותר 

רדקי מוכן לגלות תעלומות חכמה. וכההיא דאמרינן )בפרק אחד דיני ממונות )סנהדרין לח א(( אגברו חמרא אד

כי היכי דלימרו מילתא וכו', עד... יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סוד, עד כאן. 

רצו בזה, שעל ידי משתה היין יצאו דברי תורה הנקראת סוד, שנאמר )תהלים כה, יד( 'סוד ה' ליראיו'. ועל כן 

)כי ]כן[ פירש רש"י )עירובין סה א ד"ה ניתן( על מלת ניתן:  אמרו ניתן בשבעים אותיות, ולא אמרו בגימטריא ע'

כך חשבונו בגימטריא(, רמזו בזה על נתינת התורה שהיא נתנה במספר זה, כי שבעים פנים לתורה )במדבר 

 רבה פי"ג סט"ו(. 

עשה רב. ונראה לע"ד, דלזה כיוון גם כן רבי עקיבא במשתה בנו, כמו שאמרו בפרק במה אשה )שבת סז ב(, מ

ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו, ועל כל כוס וכוס שהביא, אמר: חמרא וחיי לפום רבנן, חיי וחמרא לפום רבנן 

ולפום תלמידיהון, עד כאן. קשה לי, למה אמר זה על הכוס ולא על המאכל. עוד קשה, למה אמר 'לפום רבנן', 

'חיי וחמרא' וכו', כדי להתעורר לבות רבנן והלא כל ישראל צריכין חיים. אלא כוונת רבי עקיבא היה במה שאמר 

ותלמידיהון במשתה היין, שלא יכוונו בשתייתן להנאת השכרות למלוי בטן, רק עיקר כוונתם תהיה אל התכלית 

הטוב)ה( הנמשך מזה, והוא שיפתח לבם מחמת שמחת משתה היין, כי היכי דלימרו מילתא דברי תורה מכח 

רבנן' וכו', להורות להם כי אין זה ראוי לעשות כי אם כשיהיו רבנן ותלמידיהון  הביסום כנזכר. ועל כן אמר 'לפום

במסיבה יחדיו, ולא כשמעורב ביניהם גם כן ההמוניים שאינם בני תורה, כי שמא ילמדו לשכר הבעלי בתים 

ין, היושבים המסובים עמהם בסעודה, כי גם עליהם יעבור כוס השתיה, ישתו כוסם בבת אחת הרי אלו גרגרנ

שכורים ולא מיין תורה, כמו שישתו ושכרו דודים התלמידי חכמים, רק כל עיקר כוונתם בשתיה אל מלוי הגרון, 

ואז 'אלם' בשיר, שיר של פגעים ירון. חרש אינו שומע ואינו מדבר דברי תורה, 'שקו"ל ישק"ל או ירה יירה'. וזה 

הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה אלא אם כן  שאמרו רבותינו ז"ל )בפרק זה בורר )סנהדרין כג א( )נקיי

 היו יודעים מי מיסב עמהן, וזה מבואר. 

רג. ולכוונה זו, יעשו גם כן מקצת חכמי זמנינו ישמרם צורם, כי לפעמים אירע ששותים ושכרו דודים הרבה יותר 

ש, כאמרם ז"ל מדאי, כוונה אחת להם כדי שתחול השמחה בנפשם, ומתוך שמחת הנפש תחול רוח הקוד

אין השכינה שורה לא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך שמחה. נמצא כוונת הגדולים, אפילו  )פסחים קיז א(

כששותים דרך שכרות, היא רצויה, כי אין כוונתם בזה אל מלוי הבטן ולמשוך ביין את בשרם, רק אל הדבר 

כוונתם בזה לדרוש ולתור בחכמה. כי בהתחזק הכחות הטוב הנמשך מזה, כמו שכתבתי למעלה, שעיקר 

הגופניות, יתחזקו הכחות הנפשיות, ויהי נא פי שנים ברוחניותם אליהם מבפעם אחר, כמו שכתב הבחיי 



בפרשת תולדות )בראשית כז, ד( גבי מטעמים של יצחק, עיין שם. )עיין לקמן סימן ע' )בעמק ברכה( ענין כוונת 

הם[ )דברים טז, יד( 'ושמחת בחגך'(. ועל זה וכיוצא בזה אמרו רבותינו ז"ל בפרק המועדים במה שנאמרו ]ב

הרואה )ברכות סג א( איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוים בה, 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך' 

תן לב אם  )משלי ג, ו(, ואמר רבא אפילו לדבר עבירה. ופירש רש"י, בכל דרכיך, אפילו לעבור עבירה, ]דעהו[,

צורך מצוה הוא, עד כאן. ואמרו עוד בפרק )קמא( ]רביעי[ דנזיר )כג ב(, גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא 

 לשמה. ובכל זאת אני אומר, 'שתו', לימא, 'ישתו' לא לימא )כתובות ח ב(.

 שלא יאכל אדם לחם עצבים, ישמח בהשם יתברך המשביע רעבים.

 

 ס"ק ו ש"ך יורה דעה סימן רמו

שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה  ויש

וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי 

 האמת:

 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יא עמוד ב

במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין אין דורשין בעריות בשלשה, ולא 

 מדעתו.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב

תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי 

 .ההגיון ומנעו בניכם מןהעולם הבא. אמר להם: הזהרו בכבוד חבריכם, 

 הלכה ז תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א

 .ובחרת בחיים זו אומנותללמדו אומנות תני רבי ישמעאל 

Rabbi Moshe Broyde 

 תיגשו"ת הרשב"א חלק א סימן 

עוד יש לי מקום עיון בדברי הרב ז"ל שכתב אמרו בפי' כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. 

רוצה בזה כל מה שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר וזולתו אסור. ע"כ. ואני שואל כמסתפק בדברי הרב ז"ל מהו 

ן חכמי' שחברו ספרים בטבע כאריסטו הדבר שיקראוהו הרב ז"ל שיגזרהו העיון הטבעי. אם מה שיגזרהו עיו

וגאלינוס וחבריה' שחברו ספרים בטבע הסמים והמסעדים המועילים לפי עיונם וכל מה שלא השיג עיונם הוא 



בכלל איסור דרכי האמורי. לפי שעיון חכמים אלו שהשתדלו בחכמת הטבע כולל כל מה שאפשר להיות פעל כל 

פסק מאפשרות העיון הטבעי. זה באמת מה שלא יקבלהו השכל. כי בעל טבע בטבעו. ואצל עיון חכמים אלו י

באמת הדברים הפועלים בסגלה אין פעולתם בפלא מהם אלא בטבע מסוגל. רצוני לומר טבע לא ישיגנו עיון 

החכמים. ואולי אפילו החכם שבחכמים לרוב העלם הטבע ההוא מכלל המין האנושי מצד שהוא אדם כסגלת 

קופץ עליה. ויותר מזה מורגל ביורדי הים באניות תוחבין מחט בחתיכת עץ צף על פני האבן השואבת שהברזל 

המים ומראין לו אבן וישוט על פני המים עד שיפנה אל פני הסדן ושם ינוח. ולא ישיג עיון טבע זה כל חכם 

עדים ואין שבחכמים אלו של חכמת הטבע. ואם כן אף כל המינין בעלי הסגולות בטבע הם פועלים כסמים והמס

בהם משום דרכי האמורי כמו שאין בדברים המפורסמים המועילים לפי העיון הטבעי של אלו החכמים. ואולי עוד 

לא יגזרהו עיונם גזרו עיון החכם עליו השלום שעשה ספר רפואו' ידבר על הכל מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב 

גל? ושמא יגזרהו עיון החכם ע"ה ואף על פי שלא אשר בקיר. וא"כ למה נאסור מה שיאמרוהו מצד הטבע המסו

יגזרהו עיון אחד מאלו חכמי הטבע. ועוד אני שואל כמסתפק בדברי הרב ז"ל מה שאמרו אביי ורבא /חולין ע"ח/ 

כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. אמרו מה שיש בו משום רפואה לפי עיון החכמים האלה 

. וזולת מה שהשיג עיונם אסור. אם כן מה הוא שחדשו לנו אביי ורבא מקרא מלא שחברו ספרים בטבע בלבד

דבר הכתוב ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופאים לרפאות? ולמה הביאו בגמרא דברי אביי ורבא באותה 

שמועה שדברו בה בדברים שיש בהם משום דרכי האמורי? ובאמת יראה שהדבר מוכרע ממקומו שהם התירו 

אפילו מה שלא יגזרהו העיון הטבעי של חכמים אלו. ושלמה עליו השלום שעשה ספר רפואות חס ליה לרפואה 

לעשות דרכי האמורי. ומה שגנזו חזקיה והודו לו אינו משום שהיה בו דרכי האמורי. אלא שהחכם בחכמתו עשה 

ם סומכים עליהם בחליים ספרו בענינים המועילים הרבה בטבעים הנגלים בין בטבעים המסוגלים. עד שהיו העול

ובחליים לא היו דורשים את השם על כן גנזוהו והודו לו. וכענין שכתוב )ד"ה ב' ט"ז( גם בחליו לא דרש אלהים 

 כי ברופאים. על כן גנזוהו אבל לא שרפוהו כי אין בו משו' דרכי האמורי אף על פי שכיתת נחש הנחושת.
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Selected emails from our listeners 

Hi, 

Thank you for the wonderful show and for all that you do for Klal Yisroel 

I am a 33 year old married father of 3. I received a NYC Regents diploma and never 

attended college. I BH have a respectable income working in the healthcare industry. I 

definitely believe that a person needs basic reading, writing, and math skills in order to 

earn a respectable living. However, looking back it seem like the majority of that 

knowledge was already attained in elementary school, and most of what I learnt in HS 

was never really applied. Usually children by 3rd grade know how to multiply 5x5, and is 

not something learnt in HS. That being said, I would never send my son to a HS without 

English. 

Once again, thanks for all that you do for Klal Yisroel! 

Yosef Segal 

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

Thank you for your program  

I find it to be entertaining, informative, and unique etc. 

I would like to comment on last week's show regarding the 1000 dollar sandwich there is 

a separate issue - אונאה as someone who's involved in and informed about the food 

industry, I could assure you that sandwich isn't worth anything close to 1000 dollars. 

 

Regarding education in yeshiva  

I would be very hesitant to compare Eretz Yisroel to America simply because it's easier 

to live without money over there as people live very simply (not to mention there are so 

many poor people making it less embarrassing), but in America the standard of living 

and expenses are much higher and it's very difficult to live without money even with 

programs. 



Hatzlacha Rabbah with your Harbatzas Hatorah V'Hashkafa 

Simcha Schoener  

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

R' Dovid, I am a big fan of your shows and have been a long time listener.  Your 

Divrei Torah at the outset of the show are always poignant, relevant and current, a 

description most appropriate for the show as a whole.  I mostly enjoy when you have 

Rabonim (my favorite is R' Dovid Cohen) who demonstrate with such clarity the 

relevance that our ancient torah has to the most current, cutting-edge shailos of the 

day.  It is a true demonstration of the timelessness of Torah while at the same time 

exposing us, humble listeners, to the greatness of some of today's greatest 

Torah personalities.  Ashreacha 

The catalyst for my email today has been your last two shows related to secular 

education in High Schools.  There are many points relevant to the conversation.  You 

make most, if not all of those points, on the show. I'd like to add one point that I did not 

hear from you in reference to the often quoted "There are many people who are wealthy 

who have no education at all". 

The irony of that point is hard to ignore.  I work in an environment with many wealthy 

individuals who fall into that category, having little to no education, yet have done 

extremely well for themselves. In their own words, they were not the models of 

"Mitsuyanim" in yeshiva.  It is typically exactly that disruptive, anti-authoritarian and 

uninhibited personality that can be pointed to (at least B"Derech H'Teva) as the source 

of their success. They did not typically endear themselves to the Hanhaloas Ha'Yeshiva. 

For those same Roshei Yeshiva to point to them as the basis for not providing a secular 

education in their yeshivas is ironic indeed. 

The type of boy most warmly welcomed into those yeshivas, the 'Eidel", sensitive, 

conscientious non risk taker, the "Play by the rules" personality who thrive in a 

structured environment, will be most severely handicapped by his lack of 

education.  Conversely, that same boy, given the appropriate education and skills is 

"Most" likely to be able to use those skills to successfully provide for his family (in 



response to the ridiculous contention that "I know people who went to college and can't 

make ends meet" etc). 

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

Dear R' Lichtenstein, 

Thank you very much for two very interesting shows on secular education in Yeshivos. 

If you do another follow up on this topic, there is one thing I would love to see clarified: 

Many speakers, and commentators mentioned that we don't really know the statistics 

about how well Yeshiva guys do with vs. without a high school education, and they 

indeed may be very different than those of the general population. But if we knew the 

statistics would things change?  

If, let's say, we knew that with all else equal, 50% of Yeshiva graduates with no high 

school education do not make enough to pay for their children's tuition, whereas only 

10% of those with a high school education are not able to - would that change the 

playing field? Would we still say that it is better to push off the secular education in the 

hopes that the child might end up in klei kodesh? 

On the other hand, if we knew that the statistics showed that there is no significant 

difference whether one has a high school education or not, would there no longer be 

any "חיוב ללמד את בנו אומנות" ? 

Thanks again! 

Looking forward to many more shows, 

Shraga Silver 

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

Good afternoon,  

I'm in the middle of listening to your most recent show and I'd like to share a few 

comments. Before I do, I'd like to thank you for all the work that you do to help bring 

these serious issues to the fore.  



Many of the comments you played focused on the opinion that all of the studies 

regarding education and wage earning ability are not applicable to the Frum world, 

since most Bochurim are intelligent enough to pick up the skills later in life. This might 

be true, and again, it might not be true. Unfortunately, there are very little data that 

specifically focus on the Frum community. Without that, all we have to go on are studies 

of the general population. The disparity might not be as great as the studies indicate, 

but it's probably still there.  

All that assumes that the necessary skills can be learned later in life. I do not believe 

that is the case, particularly where language skills are concerned. Two weeks ago 

myself and a Frum colleague interviewed 3 people for an entry level accounting 

position. All of the candidates went through COPE's junior accounting program. While 

we were confident in their technical accounting abilities, we felt that their English 

language skills were insufficient. We're a Frum company, with mostly Frum employees, 

but the job requires speaking to vendors and the occasional customer. We can't have 

people who can't have a normal conversation in English.  

Thank you again for your program 

Tsvi Goldstein 

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

Dovid, 

Excellent topic - you brought out your point very well, and I was always against high 

school English. I learned in Torah Temimah which had a decent English program, but I 

always felt that the Regents curriculum is mostly irrelevant when it comes to the types of 

skills that today's economy requires. 

If someone can create a Yeshiva secular education curriculum that teaches: 

 economics 

 politics/current events 

 Excel 



 Business math 

 Reading comprehension 

 Writing 

 Public Speaking 

That would be a great accomplishment. Also, the behavior of the students would be 

dramatically different when they see that what they are learning is useful and relevant. 

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

Your discussion of Secular Studies leaves out a major part of the discussion.  Yes, on 

the YU side of the world, Rav Schachter Shlit”a and his Talmidim certainly believe that 

it’s important to learn secular studies to earn a trade.  But Rav Aharon Lichtenstein זצ״ל 

thought (you can see this in his writings) that English literature improved his Avodas 

Hashem. So it’s an ideal, not just a necessary evil. 

I try to keep track of items in Halacha where the divide is not מותר vs אסור, but הידור vs 

 The Machlokes Rishonim about the Lulav that is bent over at the tip would be   .אסור

one.  The Sheitel would be another.  Literature and philosophy would be a third, with 

RYBS and RAL viewing it as an ideal, and the Charedi Velt viewing it as Issur. 

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

Dear Rabbi Lichtenstein, 

Thanks for your wonderful program. I really wrote the following after the first discussion 

on the English education program. I was happy to hear that you addressed some of the 

points in the second discussion, but I will send what I wrote in its original form.  

The truth is after going through the English system I would not appreciate my kids going 

through it. It was a disaster in my eyes both the teachers we had and the things we 

were taught.  I’m certain that I’m not the only one that feels this way. But you got me 

thinking as usual and when rethinking the topic I came up with some points. 



We can’t be hypocritical talking about the חשיבות of Torah and the איסור של ביטול תורה 

and then expect the kids to appreciate learning English. We can’t speak out against 

אומות העולם חכמי  and then have a couple of hours a day studying their subjects. We 

can’t speak against the כפירה   scientists and have the kids study their books with 

interest. We can’t say you need to learn English to help you in your future when there is 

so much garbage that doesn’t need to be taught.  

So much time is wasted during English in order to give our kids the basic skills they 

need so that they should be able to accomplish in the work field if they ever need to go 

out to work.  I really think the system must go under a major reevaluation.  

If we are talking about basic skills to get started or at least having the tools to take 

courses in the future we could probably cut out a lot of the things being taught. I think 

when we will be truthful to our תלמידים that we want them to learn to have these tools for 

the future, and we will teach them just that, I think we will have much more attention 

from them and more of their involvement, and appreciation for what is being taught. 

As for other curriculums other then what is needed for their future in the work place I 

would add this point.  I think the time has come that we make science books appropriate 

for our Frum Jewish students in Frum Jewish schools. I believe we have the tools to 

make highly sophisticated textbooks which would be accepted by the country’s 

education system and with it being 100 percent appropriate for our children. Why can’t 

we give over the unbelievable sciences in a way that would turn it into a path to  אמונה

'והכרה בגדלות ה . Why can’t we give over science in a way that our kids would be able to 

deal with issues on אמונה that they may face in their life in the future. Why can’t we 

teach them the science of nutrition in a way they would understand the benefits of 

eating right and how different nutrients effect our bodies (Rabbi Meisels is extremely 

knowledgeable and renowned in this subject and could write highly educational books 

for “our kids” on this topic, but just does not have the funds). Why can’t we give a 

course in computers for kids which they will need for their future in Torah or Avodah 

(believe it or not the future of Torah is also with computers and the future is here 

already). Why do they preach that the cultures and values of the nations are and always 

were terrible, and then we are taught just that in the history subject? Why can’t history 



be taught in a way that gives us a deep understanding in the way Hashem runs his 

world, and to learn from the good things that was accomplished in the world, and keep 

away from the bad things. There is so much we can get out of history by being taught 

the right way. 

Speaking one way and doing something else, (being hypocritical) is a recipe for disaster 

and our kids will never appreciate the English we teach them. It’s sad that we are not 

using the tools available to us to bring the new generation to the next level, and we are 

still stuck in the old ways because of the lack of having any other options.  

Yisroel Rosenberg 

PS: About the schools that don’t teach English to their students and they don’t know the 

basic skills, the main problem I have is that they let there students out in the world like a 

orphan without a house, they should have a program for all their students that go to 

work (let’s not forget that a very big percentage from the Chasidishha Kehilos go to 

work very quickly). Probably all it takes is a 1 or the most a 2 year program to teach 

them the skills they need to accomplish in life.  But because they are leaving them in the 

dark it would be appropriate to have a special program for them, there probably is but 

it's not for the dignity of a 20 year old person to go learn basic math and grammar by 

some random teacher. Also by … not accepting these students it's like the good 

Yeshivos not accepting students that need extra help, I would …. That they should have 

a program for such students with an eye on what they want to accomplish in the end, it 

will be more dignifying for them to learn in such an environment with a big goal ahead of 

them.  

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

Hi 

Thanks for the beautiful programs! 

I relay appreciate the time and effort you put in to making it current, informative, 

interesting, and entertaining. By the number of listeners it looks like your efforts are 

paying off! 



I was distressed and hurt by the comment made on your past show abut New Squares 

edited חומש, the seems to be some kind of misinformation, and being that it is the 

second time it was mentioned, I think it is appropriate it should be clarified to the 

listeners, as you have the power of besmirching and leaving a negative outlook on an 

entire community. 

I personally learnt in Squares yeshiva and have the privilege (in my eyes) of living and 

raising my family in New Square, I have never seen or heard about an edited חומש, we 

use and learn in the same חומש  as everyone. 

The only thing I can think you are referring to is stencils or work sheets used in school 

for the girls (the schools are Makpid not to use regular Seforim because of the  איסור

 some of the schools will even have lines left blank for the girls to fill in ללמד בתו תורה

words, you can debate Halachichly if this is required but that is not the discussion). 

These stencils contain only what is actually learnt in schools. And being that we are 

taking about girls 10-12 years old the school do’s not teach parts that will be hard for the 

girls to comprehend. I don’t think you have a problem with them choosing what to learn 

and what not to learn, because then you might have a problem with the  .גמ' מגילה כה

ולא מתרגם מעשה ראובן נקרא . 

Thanks again for the beautiful programs; I am looking forward for some clarification. 

All the best 

An avid listener 

------ 

Thanks for the pictures, I see what you mean. 

As I guessed this is stencils used in one of the schools, no one will use this to look up a 

verse. and from the verse numbering it is clear to everyone that they are missing 

verses. Looks like this was just easier them having to tell the girls ok we will be skipping 

over the next few verses (actually when I was in חדר we learnt these verses but did not 

dwell on them). 



You are entitled to have a problem with this, but please put it in context, this is not 

a חומש put out by NS yeshiva, but girl schools stencils simplified to the need. 

Thanks again 

All the best 

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

Dear David,  

I love your weekly podcasts and have been listening to them for about a year now. 

These are some topics which I would like to suggest: bringing Kedusha into the 

workplace; practical suggestions (you spoke about the sapphire brick, in addition, the 

Shulchan was made of gold too!).  The permissibility of intentionally living off welfare 

which was designed to be a safety net. Practical application of Dina Dimalchusa Dina 

(for example pertaining to zoning).  

Thank you for the wonderful work that you are doing!  

Sincerely, 

Naftali Hollander 

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

Rabbi Lichtenstein, 

Want to stir up the crowd?  Raise the issue of supposed Shomrai Torah u’mitzvos that 

run to every obscure and unknown corner of the world for Pesach.  Now, you and I 

know that for generations, we would be meticulous and extra cautious about Pesach 

cleaning and acceptance of limitations and restrictions as the “dread of chometz” 

spooks us. 

Today, we have given that up by going to hotels staffed, operated, and owned by goyim 

who could care less about whether the kitchens are thoroughly cleaned. And yet all 

these great rabbis jumping at the opportunity to make a few dollars go running to these 

hotels that their own grandparents would never dare enter on Pesach. How can these 



Rabbonim give overt and covert heterim to go to these hotels that cannot humanly nor 

physically be thoroughly cleaned for Pesach?  Is the concept of Pesach being swept 

under the carpets of these fancy resorts?  The Yom Tov of Pesach demands strict 

adherence to kashrut, or so I thought. Let’s have a discussion of this desecration of 

Pesach. 

BW 

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

Dear R’ Dovid, 

This Sefer (click here) was originally published in 1902 with the Haskamah of R’ Chaim 

Brisker, R’ Chaim Ozer and many, many more Gedolim (see pp. 2-3). On pp. 6-7 it 

criticizes the Haskalah schools that censor the “indelicate” stories of the Chumash and 

brings mekoros from Chazal supporting not skipping them. See also letter of 

Rogotchover on p. 26. Kol Tuv, 

Rabbi Ze’ev Kraines, Ohr Somayach Sandton 

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

Hi David, 

Thanks for producing such a wonderful and insightful podcast. I really enjoyed the issue 

regarding secular studies in Yeshiva HS. I would like to point out something to your 

guest Rabbi Moshe Aryeh Kahane. He claims the reason for no English in Satmar 

Mesiftas is Mesora. However, in the 1960’s my dad actually taught at a Satmar Mesivta 

where secular studies where actually very tough. The principal used to give “Tzvei 

Petch” if you misbehaved during English. The Mesora excuse is a myth and falsehood. 

Thanks, Allen Hecht 
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:א״ב סדר לפי שליט״א הבעה״ח הגדולים הגאונים שמות

 ♦ פרוזין אבד״ק פיינשטיין הלוי מוהר״א בהרה״ג אלי'

 ;טעלז אבד״ק גארדאן אליעזר

 .במינסק מד״א ראביגאוויץ אליעזר

 . ליפגא אבד״ק זלמן שלמה אפרים•

 בילסק אבד״ק בנציון

:המ׳ץ גאוני רבני ,^ראדגא

 • הוראדנא בפ״ל, מ״ץ שפירא שלמה אליקום

ה ב״ר אברהם ש  .הנ״ל פ״ק מ״ץ זללה״ה מ

 ,הנ״ל פ״ק מ״ץ מרגליות זאב גבריאל

: זצלל״ה ן י מ י נ ב מ׳ הגאון בהרב זרה

, . והגליל יעליסאוועטגראד אבהק ברלין היים

 . ווילנא דק״ק ומ״ץ מ״מ לעווין נה מאיר היים
 .נאווארעדק אבד״ק עפישטיין הלוי מיכל יהיאל

 .פעטרבורג בעה״ם רב מלפנים בלאזער יצהק

.זאריק אבד״ק יהושע
 .פאנעוועז אבד״ק ראבינאוויץ בהרש׳ל יעקב יצהק

ן הצדיק בהרב ליפשיץ הלוי יהודא מ פ י ל ר ז ע י ל א ׳ זצללה״ה מ

ש; אבד״ק ט מערע
;איישישאק אבד״ק זונדיל יוסף

;בווארשא מ״ץ פייגענבוים הכהן דל כרי״א יצחק



 .חדש זאגער אבד״ק ריף ליב יד^דא
 סלאבאדקא אבד״ק דאנישעווסקי משה
שע מו״ה אטתי בהגאון משה .שפירא זצללה״ה ק י ז י י א יהו

ריגא אבד״ק

. .קאברין אבד׳ק2אטלס מאיר
שפירא ז׳ל ב לי מוהריא בהגאון שמואל משה

.באברליסק אבד׳ק

 .ישן זאגר אבד׳ק ברוידא הירש ״צבי
 .מוואלאזין שפירא רפאל
.שעדליץ אבד״ק בער שמעון

-^0 & -

 שהוסיפו שליט״א׳ הגדולים הגאונים הרבנים ואלה
 שכתבו קדשם יד במכתבי דת אש כגהלי דבריהם

.תורה של בדרכה האמור כל את להזק
.לארז אבד״ק מייזיל חיים אלי'
.קארלין אנד״ק פרידמאן דוד

.קאוונא אבד״ק ראבינאווי׳ן הירש
;לובלין אבד״ק ליבשיטין הלל

 בריסק-דליטא• סאלאווייציק הלוי חיים .
.ררלנא גראדזענסקי עוזר חיים
 S סלאנים אבד״ק שלופער יו&ף
.דלויגסק דע״ק רב ראזין יומף

I*■ ' .4}י



ה כ ר ל ד ה ש ר ו .ת

 וקרייאת תורה מלמדו אביו לדבר היודע קטן :ע״א) מ״כ (סוכה חז״ל אמרו

 קהלת מורשה משה לנו צוה תורה המנונא רב אמר ! היא מה תורה ! שמע

 שיודע משעה כי ! הז״ל לנו הורו בזה . ראשון פסוק ! היא מאי ק״ש ! יעקב

 — הדת ויסודי האמונה עקרי את בפיו לשום אביו על המצוד. לדבר> הקטן

 ועול מ״ש עול קבלת שהם ! אחר ה׳ ה״א ישראל ושמע משה לנו צוה תורה

 ושננתם המצוה באה ק״ש של הראשונה בפרשה מ״ש עול קבלת אחר . מצות

 הא .בם לרבר בניכם את אותם ולמדתם , שמוע אם והי׳ בפרשת וכן , לבניך

 ואמרו חז״ל והוסיפו . תורה בנו את ללמד מישראל אחד כל על שהחובה למדנו

 מד,ר קבלה כאלו הכתוב עליו מעלה תורה בנו בן את המלמד כל ל׳) (קדושין

 כמבואר הצבור על גם חובה ועשאוה הזאת המצוה שהטילו אלא עוד ולא .סיני

 מושיבין מ״ו) (סי׳ וביו״ד ה״א)/ (פ״ב ת׳׳ת הלכ-ית הרמב״ם פסק וכן כ״א.) (ב״ב

 בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם שאין כו׳ תינוקות מלמדי

.יראה בעל אלא מלמד להושיב ראוי :ג׳ הלכה ושם .רבז

 משנה מקרא כוללת בנינו ובני בנינו את ללמדה מצווים שאנו תורה

 הכולל ותלמוד , וכתובים נביאים ספרי ״ תורה חומשי חמשה היינו ; וגמרא

 את שמביאה > שבע״פ התורה שהם ,והאגדות המדרשות ובכללם והגמרא המשנה

 , בקרושתה ולהתקרש הורה של באמתתה ולהשכיל להבין בה והעוסקים ההוגים
 ליד' המביא התלמוד וגדול . כהלכותיהן ה׳ מצות בפועל ולקיים ולעשות לשמור

 מובטח הלכות השונה אמרו וכן .כלן כנגד שהיא ת״ת מצות עיקר שד.וא מעשה

 ובמצות כתורה אותה לקיים מביא ההלכה למוד כי עוה׳׳ב בן שהוא לו

0 ובחלבה
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*מישראל אדם כל ומחויב צריך הזאת הקדושה ד^כלית אל המוביל בדרך .

 שהלני בדרך ה׳ בתורת ההולכים מלמדים ע״י או בעצמו אם בניו את ■לחנך

 והנכיאיס תורה חומשי בחמשה ולחכמם לחנכם ללמדם ,מעולם ואבותינו רבותינו

 פרש״• בפי ואגודותיהם חדל מסורת עם המתאחד הפשט דרך על הק׳ והבתובים

 :)את מקדשת האלקית בקדושתה שהתורה שמלבד .ראשונים המפרשים ושארי ז״ל

ד בלמדם התינוקות עו תה,  האמתיוה׳:;:. והדעות האמונה את בנפשם משרשת היא או

 4 אותם שמעלין עד בתורא להם ספים וכה .ומלך אק׳ ביראת טובות ומדות •מוסר

 לברור בואם עד ומפרשיו התלמוד בלמוד תורה של ומתן משא ללמדם בקדש

 iהתוררי;• את בעצמם מקיימים ומאוריהם מוריהם את רואות הבנים ועיני , הלכה

 במלמריהם.■^ לראות לתלמידים להם וחלילה ;להם שמלמדים כפי בדרביה והולכים

f קהלה במדרש כמש״ב , ודרכיהם מעשיהם לבין בפיהם אשר ה׳ תורת בין סתירה t 

 וב'<* יוחנן: א״ר בזוי׳, המסכן וחכמת מננורה חכמה טובה פסוק על ס״ז) (ש׳

 yj בדבריו ומסכן יושב שהוא זקן זה אלא , •היתה בזוי׳ מסכן שהי' ר״ע של חכמתו

ש שהוא זקן כגון ר ו ד א ו , והוא / פנים תכירו ל ר י כ  דר״ג׳ל באבות ואמרו מ

 I * בהי , לה אמר ,בו׳ הגיורית את שנשא אחד לאדם ? דומה הדבר למה (פ״א)

 ? עשה מה . בו׳ שבתות תחללי אל , ונו׳ טמאות שידיך בשעה פת תאכלי אל

 ׳ן כו׳י שבתות והלל ובו׳ טמאות שידיו בשעת בפניה ואכל עמד — ההוא האיש

 מיי ,הם שקר מתחלה בעלי שפקדני הדברים כל , בלבה הדדא הגיורית אמרה
♦ ע״ב . כלם על ועברה עמדה

,׳'■ל̂ה ברוכים ישרים דורות להקים האבות זכו הזה הקדוש ההנוך בדרך

 ני^5ממשלותוהם.ם ולארצות למלכיהם נאמנים עבדים אחיהם, ולישראל ולתורתו

הסרי■•; כפי דעתם,כ״א לנטות ורוחם חפצם כפי עשו לא והלמוד החנוך שבסדר

 ח^ר־ שאמרו מה גם ויקיימו — נ״ע הראשונים מרבותינו דור מדור לנו ד,נמסר

 J ו»ח כהנים כתורת לתינוקות מתחילין מה מפני אסי ר׳ אמר ז׳) (ס׳ ויקרא ,נמ״ר

 • טהוי*'! יבואו טהורין והקרבנות טהורין שהתינוקות אלא — בבראשית פתחילין

h ז מ׳) ס״ר, רמ״ה (סי׳ בו הכל כשם ביו״ד הש״ך כתב וכן ♦ בטהורין ויעסש

•' ומדרשים וירושלמי בבבלי המלאים רז״ל ומאמרי מקראות וכמה כמד, ועפ״י

; לשנן׳ לבניך ושננהם כמצות הכוונה שאין בעליל ומבואר מוכח הפוסקים ובספרי



ז ?*tt♦ דרכוז רו התו

 שחושבים כמו הקודש לשון וידיעת ישדאל קודות ידיעת לשם התורה ׳להם

א , הטועים ל ם א ד מ ל ן ל נ ש ל ם ו ה ת ל ה א ר ו ת ו ה ת ו צ ׳ מ ה  ו

ה נ ו מ א , ה ת ו ע ד ה ר ו מ ו מ  והקדושה הטהרה מטעם , ה ב ש ת ו ד מ ה ו ה

 מגודלים להיות הישרים ה׳ בדרכי ומדריכתם , אותם ומקדשת מטהרת ׳א

 להיות שיזכו עד דרכם לפי הטובים והמעשים המצות קיום בחנוך .;:עוריהס

 למלכיהם נאמנים / ולבריות לשמים טובים , ובמצות בתורה עוסקים אנשים

 בה שיתנהגו הקדש מלאכת ולרגל .ושיבה זקנה עד מושבותיהם ולארצות

 הקדושים וכתובים נביאים וספרי תורה חומשי חמשל' בלמדם לאטם הילדים

 ודקדוקה הקרש לשון בדרכי ידיעה גם להם יקנו ממילא > ומפרשיהם והגמרא

. והמסורה הכתובה התורה כוונת להבנת 'שערים הפותחת

 לנו המתנכלים מתחכמים מקרבנו יצאו לבבנו לדאבון שלפנינו בדור אבל

 לפאר לשבח הערימו מתחלה ארסית. בנשיקה שבידינו חיים ח״ו׳תורת להמית

 שתדחה עד ;כ״ב מקרא של פשוטו ולהעריץ שבתנ״ך והשיר המליצה את ולרומם

 :ס׳) (גינוין כמ״ש ברית עמנו ה׳ כרת פיה שעל המקובלת שבע״פ התורה מאליה

 כי שנאמר ,שבע״פ דבר*ם בשביל אלא ישראל עם ברית הקב״ה כרת לא ר״י אמר

ל ו וכה ישראל. ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי ע ס מ ר  בדרךהלוכם י

 בעיני שיהיו עד הקדושים רבותינו של והאגדה הדרש חלק את המקרא .בפשטי

 וקלקלו הדעות את ושבשו הלכו וכה .חלילה דכדיבא ומילי הבאי כדברי הילדים

 לשון את לעשות שהרעו עד רבים ובנים אבות של בהכם התורה טעם ;את

ת העקרי! לתכלית > התורה להבנת אמצעי רק שהוא הקודש א ת ו י ל כ  ת

ד ו מ ה ל ר ו ת ם ה ש ה ל ר ו ה ת ו א ש י רק ע ע צ מ א ת ל ע י ד י ת ל פ  ש

; ר ב  עשאו ,עבר שפת ידיעת לצרך אלא אינו התורה למוד עיקר שכל ומכיון ע

 לתינוקות ללמד הנהיגו מהם איזה .קבע מעטאדות וספרי ארעי התורה למוד את

 הקרבנות וכל ייקרא ספר את חול. של הסטוריא שמלמדים בלדך התורה את

 מלמדים ואין לגמרי מדלגים ,בטהורין ויתעסקו טהורין יבואו חז״ל אמרו שעליהם

ן .אותו כ ל ו ע ם י ג ל ד ה מ מ ת כ ו י ש ר  כלל ללמדן בעיניהם נאות שאינן פ

 הרכים הילדים יבואו לשמא ורבותינו אבותינו חששו לא שמעולם מה .לילדים

ישראל ילדי תמיד נכנסו שבאמת וכמו .הק׳ שבתורה מפרשיות לב מכשול לידי
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ניר^

מפחן על ובטהרה בקדושה המסורה אל מהבתובה ויצאו לתורה
..’שחורי :,,קלא) ̂ ומתוקות יפות שבלן הללו הפרשיות

 שנראו, אע«פ — תורה של בפרשיותיה קרא פתר יצחק בר׳ שמואל ר׳ — כעורב

 > ונגעים זיבה הלכות כגון ,ברבים לאמרן ושחורות כעורות הן כאלו
ן/ עריבות הן הרי הקב״ה אמר « ויולדת ואםי\ ,̂ן

 ג** זו שמועה האומר כל — וגו׳ ורועה דכתיב מאי :ע״א) ס״ד עירובין (כמס׳

̂?. נ׳׳ה) אמרו(מגילה ובפירוש .תורה של הונה מאבד נאה אינה זו ושמועה  מע

 לכבורלן ניחוש דתימא מהו — פשיטא — ומתרגם נקרא בנותיו ושתי לוט

 ;. רהיט מהו — פשיטא — ומתרגם נקרא ויהודה תמר מעשה ̂ קמ״ל ,דאברהם

 שאינן דהימא מהו ואומרים משיבין שאינם הרי — דיהודה לכבודו ליחוש

 גדו^'| בין שחלקו מצינו לא וגם .המעשה גוף של גנותו מפני מתרגמים

^ שאמרו דרך על ,לתינוקות אותם מלמדים ואין לומר הזה בענין לקטנים  ר

 המדלגים שעושים הרושם רע ומה —. הארץ עם כפני לאומרו אסור זה “דבי

 דבריהן מסיני הנתונה בתורה יש אבן כי להרהר אותם שהניאו הילדים
̂יר3 תמימה ה׳ הורת היא זו וכי > ללמדם המלמדים שבושים מכוערים  עינים!. ^1ן.

ז ? נפש ומשיבת לב משמחת

’ובבשחזד מהאבות רבים לב שהטעתה והמשבשת הדעה הדעה היא מזאת ורעה

 הקר^^ן לשון בידיעת רק ועומדת תלואה כלה שהיהדות > בפומבי ההנוך דרך את

התורח^; את לא ללמדם לחדרים התינוקות את ומכניסים האימה, של וההסטוריא

לתינוקוחן: מלמדים זו ולתכלית / התורה ונתנה נכתבה שנה השפה את אס כי

שפוח־'* שמלמדים כמו לכך והערוכות העשויות המטאדות מתוך הקדש לשון

ם יש לועזיות. , י ש ו ע ת ש ת א ו ד א ט מ ר ה ק י ת ע א ה ו ר ו ת : ה ו / ל  טפ
ולמול^^[ , לע״פ שפתם על שגורים שיהי׳ חול של שירים הילדים את מלמדים

לגמרי\׳] התורה למוד את שמניחים ויש / ארעי אותה שמלמדים ,לטפל הי׳ התורה . r ס, ■ .
הילרים^>? את להביא מניניהם שהעיקר ,ובשירים מלים בספרי במעטאדות רק וישפיקו

? לקרוא מאליהם שיבינו מספקת במדה ודרכיה הקודש בלשון מרובה לידיעה ן תני ל

? בכל המתחדשים חצונים וספרים עברית נשפת נכון היטיב ולהשכיל ה מ כ ש ם ו י

ם ה ם מ י א ל ת מ ו נ צ י ת על ל ו ע ד ת ה ו ל ב ו ק מ ל ה י ^ ו ש ו ד ק ה ו

:*it ״a-■■!■• • י •



תורה hv דרכה

ל א ר ש י ת ב ר ו ק ב צה6 ו ו * י י ר ב ד ל ב ״ ז ה ב רגם ח ר ו ם ת י י א י ב נ  ו

 לשון את בהם לטמא מהם הק׳ אומתנו ידעה לא1•י אהביב בספודי יותר ועוד

 הקדש,ואותם לשון שנקראת למה ז״ל הרמב״ם ר^נתן הידוע הטעם בהיפך ^הקדש

 שמא רחוקה חששא מפני שבתירה פרשיות מכמה ילדיהם את שמונעים האנעיס

 נפרזה לקריאה אותם מפקירים• כעצמם הם !הללו הרכות לנפשות הן מו.':ות

 אותם המכלה ארם בהם שמכניסים עגכים בספודי ולבם מוחם משקיעים שהם

 ? מצוה שהוא לומר נוכל כזה באופן לשוה״ק למוד על וכי — .בשר עד מנפש

 ולשניהם פיוטים שני כשיהיו :וז״ל פ״א לאבות בפרושו הרמב״בז״ל כהב דש כפי. דד*

 משני אחד ויהיו הנמאס הדבור מחלק והוא כו׳ התאוה כח מהעיר אחד ענין

 נמאס יותר בו והדבור העברי שמיעת יהי' לעז או ערבי והאחד עברי הפיוטים

 יצנ**ף אם כ״׳״ , במעלות אלא בו שישתמשו שא״צ הלשון למעלת התורה אצל

 לחלק הנמאס מהלק יצא שאז ההוא בענין בו׳ התורה מן פסוק בו שישימו אליו

 בדברים בפחיתיות הזמר מיני הנבואה דברי לעשות אפרה שהתורה ,הנאסר

, .רבנו עכ״ל •סגוגים

 היו העבר בדור לפנים אבותינו; מדרך בימינו נטו כמה עד אנן נחזה

 וזהיר ואומן מובהק מלמד לבניד־ לבחור רעהו אל איש נדברים בעצמם •אבותינו

 התלמידים שיהיו בררו ובעצמם ,שמי^ לירא מוחזק באמונה, ה׳ כמלאכת לעסוק

 על נוסף תלמיד יקובל שלא והשגיחו ,ובינתם בשכלם ומתאימים שוים הברים

 להשגיח החדר את תכופים לפרקים ומבקרים באים היו בעצמם ,המדובר המספר

 איש בית לשבת שבת מרי המלכד בא הי׳ ר .הילדים של קנקנם על ולתהות

 באזניו וישמע בעיניו יראה למען iהאב בפני המבחן על הבן את להעמיד ־שבתו

, התלמיד בנפש המלמד ועשה פעל כמה עד יכין ילבבו ,  רבים נסחפו עתה .

 /uבפעמוני שמקשקשיסלה סרסרים לה שנמצא המשובשת הדעה כשטף ־־מהאבות

 i היהדות תלוי׳ ובהן ,שלה וההסט^ריע אומתו שפת אלא לדעת לנער שאין

 שיזכה א״א של לבריתו בנו את שמכנים בשעה האב את שמברכים 'יהברכות

 ובטל. שעבר הדור של דלישנא שיגרא אלא א*נן טובים ולמעשים לחופה לתורה ־לגדלו
 ושיר' מעמודות מתוך• הנלמדת קודש לשון אלא החדשה המ^דע לפי תורה שאין ׳ומכיון

וכל I החדשה הפדגוגיא בדרך באחיו איש להתחרות המלפדיס אנוסים היי * ^ייל



 ̂ .t ^ .י

 מפלי^' למורה יותר ומפואר משובח זה הרי חדש מפני ישן להוציא המרבה

 רובם־/; ההדש, החנוך בדרך לאחוז בענים המלמדים נאנסים וכך לעשות:

 :•'’הטוררי שמרוב עד ,טבע להם שנעשה בהרנל / ברצון וסופם באונם תחלתם

 ד מלומרד*♦: אנשים מצות לבניך ושננתם מצות שנהיתה כמעט המ^דע אחר והשטיפה

 '• המלבבים ומלמדים למורים — הפקר נעשה החיים דרך יצא שממנו החנוך

 ■'! בדרך ללמדה בידיהם התורה שנפלה ומכיון !מדבריהם בסלסול יותר

 זרל', של חנוכם את ולהעמיד ה״ו כלה לבטלה או למעט^דות טפל ולעשותה

 מורי• כן נם נמצאים / הלעוזיות הלשונות בדרך עבר שפת על רק כמעט ישראל

 1התלמירים^ בלב מטילים בעצמם שהם > בדרכיהם וטקולקלים בדעות חפשים !שקר

 .■. ובהשגחת ובנסים והמסורה הכתובה שבתורה האלקית בקדושה הכחשה של ארם

 י שרוב<> מפני 4 כאלה מורים בבחירת העליונה על תמיד האמהות ויד ;הפרטית ה׳

 על.̂־ המ^דע! בידי שבי והולך הנמשך רעהו אחר איש וננררים טרודים, האבות

 .;1מתו? חנוך > טוב אויר ,נאים סדרים בחדד שיהיו :האלה בימים משגיחים הכל

 המורריץ■ של תפארתם תהלות יתנו שכלם בכדי ,החדש הטעם לפי מסולסל

 -’האמתית בטהרתה תורה בו שילמדו והיסוד העיקר על להשגיח לא אך ;והחדר

• בפועל המצות ושיקימו / ומוסרי דתי בחנוך הילדים בו ושיתחנכו

 ;׳■ישריט הורים כמה נפש דעת מבלי «■רע להנגך ילדים נלכדים כעוה״ר .

 י ׳ בניהט מבעם תבהינה עיניהם פוף שפוף ! לעשותם פקודיה ונוצרי תורה שומרי

 וירגי^י שידעו מבלי , נפש בשאט הדת קדשי כל מחללים ־ מעט שכשיגדלו
 דבריי; לקיים השכילו שלא בזה בניהם בנפש הם אשמים בעצמם כי > ההורים

ג אתהלך ונוי, המ-ם נדרך אשכ-לד, ק״א)שאכר! (תהליס החסיד המלך נ ל ס ה  ;’נ
לו ל׳־בר. אד־,י כנא־ני עיני ונו׳ ביתי נקרב הו  ישוהנץ, הוא תמים בדיך עמיי,

 ישר'^ אבות אנו רואים קרובות לפעמים י ונו׳ רמי' עעה תי ב בקרב ע- לא

 : וקלות קרירות לפעמים שמכניסים ויש , ומצות תורה עול מעליהם ם פורק

^ < כרצון ולבסוף באונם מתחלה / בראשים להם שמנענעים האבות כל-

 'דרו«״ תול למורי מורים על ונם בהם. נדמסים ומוסריה ההורה וחקי דרניהם,

תה. של הרע יצר בהם ישלוט לבל לב, ושימר. עין פקיתי. ס מ׳' ה שבר. יאםם.ת

;‘אתוזנו־ג בפיו,על ושנורד, לבו לוח על כר.ונד. שהמינוי, מורה פסולי,- נ־ץ



, ,, דרגי*® .
T””̂̂ ’ תורז*•־ לאחריתם לי ל

t'^’ (פרשה■ ^קרא ̂ ^ הישרים האבות ישימו לא אם סוף סוף

ל׳פדטג בנר את יבמסר ונו׳ ^ ̂ .’,עליהן? תהא מה ודת

‘אלא ראשיו מחינ נמצאתי ^כשיו מקומות/ ובכמה
̂- אני אם :אמר אותו שונא והי׳ אין קטנים אין - ^ ר׳יי

ת מי^ והוא ממנו יונקתו מושך הריני ̂ן אלז I רה1' א

םר*■ .שנינתו משרה ,.יר׳׳ד ̂ א° ׳ חכמים אין תלמידים אין אם !תלמידים
״ הקב״די אין a. ...... י .

״» י*״ / תורה אין ^.............. ״׳' והו» ממנו יונקתו מושך הריני
םר*■ .שנינתו משרה ,.יר׳׳ד ̂ ׳ חכמים אין תלמידים אין אם !תלמידים

י י jpii אין A< י
׳י מדרשות ובתי כנסיות כתי אין תורה

ד—עשה ŝ . . וב^י כנסיות כתי ונעל עמ t̂̂יו י תי עלב ׳’° ובתי כנסיות .: לתורתנו . ־״“׳
. , ,jלעשות ״ /

■ תינוקי פיהם בהנל וקים ומד י רי ו צ מ ש ראינו■ מצאנו לזאת אי

י '’’י׳’ י בתורה׳ בניהם את לחנך ^ ^'

נהוגיס הם בטרדותיהם רועים ^ ^י׳^'י ״
י ללים‘^.• * ׳ טוביה ובמעשים ובמצות נ הזט^ המנהג נ

ישרים מפלת בספרו החסיר ם^יי׳° של בחנוכם ונגררים
ספני ^ןא ^ המביעות מפני , לב ושימת עין פקיהת מחסרון

׳ רם זמן נעיונח להוציא ^ ^ בהקדמתו
̂ העבורר• תכבד ; שאהל ופשיטותם הדברים פרסום
/ יתנו לנל ^לל מעצת שזה : וז״ל אמר ב׳) (נפרק ^ נו'

^ ־׳׳‘ע- .ממש היצרדר עצת יא * ^ מייםין שהי׳ / האנשים
^^לבם ‘התבוננוי מפל להם להפריע משתדל הי׳ ' ' שראיתי* האלה ^

®י ויש עיניהם שיפקחו אלא tn צריכים וכלום

,״וכה .^•פצוה ^'^ לפרס®® ו התורה ״יתשי ״ םי
' ו חוס׳® חמשה ,יניו י

̂,ל ללמי מישראל אחד כל א)'שמחויב ' ׳ ̂•׳ ^ ושארי ^ םי מ
י 6ft1b שיתרגל די׳l 5 ר׳י^י 'הפשפ פי על וכתובים ונביאים

טהלזולד• הנובעות תלר שיסכים כאופן / ראשונים ־;

ת/ כאמונה , ד ̂'***̂* נמימ* ו ^ *̂'*̂ שעיניו ההל^נר ^^*תור *'̂*
ד , וכתובים נביאים ^מדים '■ י וללםי ללמוד לשסה^ ^^^ל , בי

'̂ להם בלבנו ותן אהבה מברכת יום סכל פתפ^י^ים



i4ה ב ר ה של ד ר ו מ

יסור' ^ך/
מפור ד כל את ולקים ולעשות ^̂׳ נ * ° שהוסב s באהבה הורתך תלמוד ד

שי ולחם ן זז״ל , ובשד לחם יכנהו י״ג) <ז< (פ״ד ־התורה ^ הוא ונ
‘ תחלי*

ארם של דעתו סיישבין שהן ט* הטצות משאר כהם וכיוצא והמותר
 לנחול

לגחיא:
 כי' הזה העולם לישוב הקכ״ה שהשפיע הנדולה המוכה שהם ועוד

 בניהם את להכנים מקדימים זריזים אבותינו היו ולפיכך עכ״ל. .העוה״ב

נ ולא נ י / •  להתחלם אין ולכן *, ךא5בם שישתלם ^ןן •

̂ ׳ לם' / רואות המומחים והמלמדים האבות שעיני מה לפ• אלא

 1,האב יזכה אם והכשר הישר החנוך כדרך .ושכלו הילד כח

שלא מפני ואם טוב/ נ־,־, חיל אל מתיל כה ולהוליכו לגמרא בנו .את

; יוכל לא אחרוה מניל*ת מפניאו הגמרא הכנת הכן מוח

.. והנביאים התורה הרי בידו/ עלתה ולא הכניט או / לגמרא
י '

הדת/ האמונה בקדושת שלמדוהו ■ הפתוח■ לכל להיות וכשירוהו ו

 מצו שומר ה׳ עוכד להיות יראים כספרי ולהסתכל שו״ע מקצור הלכות

. מסלטדיו שהורגל וכפי ,וידיעתו כחו כפי ותום

n ^ ״׳ א־י ג

: Q ־*•ליראי וידועים באמונתם למומחים הנודעים מלמדים אחרי לחזור'*'

 ב״^:.'] את שיחנט בהם בטוחים האטת שיהיו דרבנן, ובטלי במצות מדקדקים

* וחקי כלך ובאהבת מוכות ובמדות כמוסר ,שמים ויראת תורה באהבת
ט והמנהגים המצות במשמרת הכנים את /רגילל,־. ד.ו‘. ̂ בני^.■ ננון ̂ דרכם ל

<0 וכדומה, ונט״י ובתפלה יש״ר ואמן אמן בענית ,הגיהנין לדו^ י

’ »מהן יטרו לא יזקינו כי שגם עד קים לטבע בהם יהי׳ כמצות

י
Q 4 זפן לשמור לתורה! עתים לקבוע אדם כל על שמצוה כשם 

ר, ותפלה ט צ  : יי'* צ ם כן וכיחיד, כצבור הנעשות המצות לכל ולקים ולעסוק כ

ה כ ו ה ד ו ו ר ע ת ו ל על י ד כ ח ש א י ד ק ה ת ל ו ע י ת ו ת ע ^ מ ;^  לפין

ח י ג ש ה ל ך ו ו ג ח ! כ ו י נ ו כ כ נ ח ת י ך ש ר ד ו כ כ ל ה ה ש  אכוח'^^■ ב

ו נ י ת ו ב ר . ו ם ל ו ע  • מישראל נשתכחה שלא ולתורתנו לנו שעמדה והיא מ
ט שכעוה״י ובזה״ז,  על יותר עוד מוטל והמכשילים, המכשולים ר

ד ה ז ה ל ד י מ ל מ ו מ נ י א , ש ן ו ג ' מדדב!) כלל ט שאין הלמוד ומסדר ה



תורוז של דרכה

 ולהשגיח לפקח רעהו אל איש נדברים להיות ה׳ יראי כל על והחובה .ייתורה

 $ שרות מרות בעלי > הקרש במלאכת אומנים ותיקים מלמרים שיכוחרו זה ל5̂

 עם חד הילד בנפש לטעת הנצרכת דעת ראשית היא ה׳ שיראת ויבינו! ̂*יידעו
 אמר ש זבו הזה בדרך ורק .מצותיה וקיום התורה כשביל שילמדוה •התורה

• אתפאר בך אשר ישראל לנניהם.״

H ני היטב: האלה הדברים את לבאר מצוה ולהמונים להאמהות גם 

 ̂ והד ם ד המג על ומצוה הבנים. של יהדותם תלוי׳ והכשר הישר ■כחנוך

 ב בחנוך ם ההור של ההשגחה נחיצת את דרשותיהם לשומעי לבאר »-הישרים

• מעולם אבותינו בה שהלכו בדרך דוקא תורה •כתלמוד

 בניהם את המדריכים לכל תעמוד לבניך ושננתם הגדולה המצור. וזטת
ה כ י ד ל כ . ש ה ר ו  ו ש ורב ה׳ למודי בניך וצל בהם: שיקוים ת

 ה׳ ישועתך שברתי מכשול. למו אין תורתך לאוהבי רב שלום •כגיך.

~ .עשיתי יס^וותיך

♦ פרוזין ק חופ פייגשטיין הלוי מוהר״א בהרה״ג אלי׳ נאם

♦ טעלז חופ״ק גארדאן אליעזר ונאם
.במינסק מד״א ראביגאוויץ אליעזר ונאם

.ליפנא חופ״ק זלמן שלמה אפרים ונאם

י בילסק חופ״ק בנציון ונאם

• המ׳ץ גאוני רבני ,גראדנא

.הוראדנא נפ-ק ם-ץ שפירא שלסה אליקום ינאם

.ל הנ ק פ ם*ץ זלה־ה ה ש ם נ״ר אברהם מאוס

הנץ• מרגליוחם.ץפ.ק זאב גבריאל מאם
!מלל״ד• 1 י ם י נ נ ם׳ הגאון בהרג זרח זנאם ־
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■■;׳. ‘ *) והגליל יעליסאוועטגראד החופ׳ק ברלין חיים ונאם

■ . ווילנא דק״ק ומ״ץ מ״ם לעווין נח מאיר חיים ונאם
אל ונאם . חי ל י כ טיין הליי מי ש דק חופ״ק עפ ארי אוו ץ ‘ «ג

ק ונאם , ח צ ער י ג בעה״ם רב מלפנים בלאז ר מ ר ט ע ̂ # פ

ק חופ׳׳ק ידצשע ונאם ; . זארי

ק ונאם ח צ קב י ע ק בהרש״ל י אווי עז חופ״ק ראבינ  ץ‘ • פאגעוו
א ונאם ד הו ר הצדיק בהרב ליפשי^ן הליי י ז ע י ל  - ‘זצללה׳ר• ן מ פ י ל א

ש חופ״ק . ט ע ר ע 4 מ

־' .איישישאק חופ״ק זוגדיל יוסף ונאם
 ״ בווארשא מ״ץ פייגענבוים הכהן ?״ל ברי״א יצחק ונאם
 . הדש זאגער חופ״ק ריף ליב יהודא ונאם
■ .סלאבאדקא חופ״ק דאגישעווסקי משה ונאם
ע מדה אמתי בהנאון משה ונאם ש ו ה , זצלל״ה ק י ז י י א י

.ריגא נק״ק החונה

.קאברין חופ״ק אטלס מאיר ונאם
ה ונאם ש שפיר^■ ז״ל ב לי מוהר״א כהגאוז שמואל מ

באברויסה חופ׳ק
.ישן זאגר חופ״ק ברוידא הירש צבי ונאם
.מוואלאזין שפירא רפאל ונאם
שעדליק חופ״ק בער שמעון ונאם

 זנפל !המועד קדושת עליו לחלל ,הזה והקדוש הגדול העגין קדושת הוא כדאי *)
 לתקנת השוקדים מושטתיהסי, מקומות בכל ותורתו* שמו מחושבי ה׳ יראי לכל אני חבר , ונפשי לבי

̂יל , האמונה יסרון שחת מרדת ילס5לה חקא* בז שאין פה הבל ישראל, בני ילדי  ר
בם תלד יהא הרבים וזכות , הרבים לזטת , נשמעים דבריהם שיהי׳ ״ בעזרם יהא המקום

̂'®! ׳ לספירה ג׳ יום החתום על נאתי זה ועל ̂ק ל }הנ״ל • ל*



ה ב ר ה שד ד ר ו טת

 שהוסיפו שליט״א הגדולים הגאונים הרבנים מכתבי ואלה

t תורה של בדרכה האמור לחזוס ה״ה דבריהם

. א. .
 בםאסרם > פרגונים אמונים ארםנים> ידי מעשי לתרופה עלים ראיתי י

״ של ־#ררכה ה ר ו שליט״א. הגאונים הרבנים מאת ת

 מקלקול לבבו יתפלח המבין ובל יבהל> בדבריהם האמור את רואה כל

 בתורה כאשר ̂ ומתמעטים הולכים הדורות מה על עוד נתפלא ולא ״ ^זזחנוך
 עשתה מחנכיהם יד כי נודע אכן .הענינים ובכל ,׳ה ויראת במוסר כן < •וכמצוה

 ,תורה מפירים רבים אחזים עתה הנה מלפנים נמצא אשר אחר אחז ותחת !זאת ■

 ואנא הנעשה, את .ויודעים ראו מאשר בארובה בדבריהם יצאו הללו ■זהגאונים

 אל לבבכם שימו ̂ שי׳ אחב״י מכבוד אבקש אתחנן ,אחלי ,אבתרייהו אענה ׳מה

 , I והמצו ההורה פי על ושיהי' בניכם חינוך אל יביטו ועיניכם י ש״י הגאונים ״דברי

 J בסיני נתנה אשר — היא ה׳ תורת כי .להתלמד הבאים להבנים 'להסביר

 היסטאריו כסיפור בעיניהם הלמוד עוד יהי ולא המוסר, דרך על ■ולהדריכם

 יבינו אז .בלבבם קן ימצא ר׳ ויראת ומוסר ,ולהשכיל להבין לבותיהם יייכוננו

 ,ית״ש ד לאהבת לבבם הכון אז ,מדות ובעלי מומר בעלי יהיו אז 4 די ־^תירת

 וכחםץ ה׳ ירא* כל כחפץ ,לתפארת יהי׳ ישראל ושם ,הודו ירום מלבם "',ל^יהבת

. . נענה

 P'oS תרס״ב טבת י״ג ב׳ ליום אור הכעה״ח ■

jp אור^ ׳׳ j ווארשא ס״ק ללון.

ס וי ל ך, י ן י י .לארז אבד״ק מ
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ה18 ב ר ה Sr י ר ו ת

; ■ ב.
w  •ra פינסק—קארלין תרס״ג טבח ד,׳ א׳ . '

ה כהמאמר עיני ושמתי מועד לי לקחתי כ ר ״ של \ ה ר ו ; זזרר אשר ת

 . מה־■■ אק כי וראיתי התבוננתי .בישראל ולהפיצו ביעקב לחלקו דורי.נו נחלי והט

 ■ ע'למ* לפקוח עליו להוסיף יש הרבה עוד ולהיפך > הזה היקר מהמאמר לנרוע

 להסיר בפרץ לעומרי המתאמריס הנעורים יתאמצו איך ולהתבונן לראות עורות

 , ואשר^ ,ובמים באש באנו למענה אשר הקדושה התורה מזאת הקדושה מעטה את

א. ב:שראל אשר החיים בח היא  וספורים*:, הימים דברי קיצור ספר ובדמות סב

; בית של תינוקות לפני למוסרה יאמרו ן י רב ו ו א נ ך ל כ ן^ ש  עלתו

I ו נ י מ י ב

מאד~-. ימאד , הזאת הטובה מחשבתם על הרבנים גדולי המה ברובים

חי עצומות בעינים והולך בפרנסתו הטרוד העם לב על ולדבר להשכים נחוץ  . א

̂■ נכנסים הלב מן היוצאים ודברים ! בבקעה כבהמה האלה החדשים המנהנים  ,■ א

ה בהמאמר שנציל וכמה הלב, כ ר ״ של \ ה ר ו ע ת ו נ מ י ל ל ל ו  ’בני^ ע

ל א ר ש ת י ט י ש ם מ ד ו מ ה ל ש ד ח ! ה ה ז ו ל נ ה טרדהוטרחה•- לנוכל כדאי ו

^' דברי את גם להמאמר לצרף הדר״ג של ובאפשרי !בעזרנו יהי׳ הטוב וה׳ ;א

 חולש^ מפני ורק , הזאת החדשה למראה כמה זה הנשבר מלבבי היוצאים

 והנני"' !ישראל בני כשערי גלוי׳ במחאה לצאת יכולתי לא זקנתי לעת בריאותי

’ונפש׳י עמהםבלב תכון וידי לזה. ארצנו רבני גדולי נתעוררו יאשר מאד שמח

כה״י♦* ח״ש ובברכת בעתירת ישראל בני פליטת שארית על ירחם הוא הטוב וד׳

;קארלין pw פריךטאן דוד

-



ה כ ר ה של ד ר ו ת

ג.
ה בע

y:.;.‘' לד׳' לעשות עת משום אשר יהיו, הגאונים להרבנים מוגה ונהזיק ביאו 

ד במהאה יצאו ';'ייייי״ק ג י נ ש ו ת ע כ א ל , ד׳ מ י י מ  בניי ילדי ומורי מלמדי אלה ד

y ■ והצבר■ !והגמרא וכתובים נביאים התורה למוד היים מים מקור עזבו אשר .?ייאל
י לדת ״ ■ ,a באו,בפרשיווג מקרוב בהוברות תלמידיהם עם ללמד נשברים בארות .ם

על. העמידו בניבם את ולמדתם- ומצות רוהם> על העילה כפי מתוה״ק ;,;^סקומעות

ק ועל קדשינו דת על והרד הירא האיש העברית,-ומי השפה ידיעת על י
על• לדסיסים לבו יתפוצץ לא אשר ותורתו עמו לדי נאמנים שיהיו כנינו ::

ה ל ש כ מ י י ה ^ ל ו ד ג ת ה א ז ' פליטתנד שארית למען תיל לעשות עוז יתאזר ולא ה

. צאצאינו♦ בהרב גתלתינו שארית חלילה תכבה לבל מחמדינו ^-מכל

לגדל׳ ! שיחיו הגאונים הרבנים דברי לכג •לבבכם שימו היקרים אחינו ע״ב ־ ■ ;

 נביאינז התורה בלמוד משהמורשה לנו שצוה התורה מבועי על בנינו את :.ילחנך
ורב ד׳ למודי יהי׳ בנינו וכל עולם, ער ולבנינו לגו ייטב ובזה וגמרא; ,■וכתובים

■' • ישראל. אל ,״לום :

הרס״ב. שנת אייר דר׳ח כ׳ ה׳ יום הכו״וז

קאוונא חופ״ק ראבינאוויץ הירש צבי
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ד.
; p"th תרס״ב הראשון כחדש לובלין בע״ה

ה הקונטרס על בהמשך כ ר ד ״ של ״ ה ד ו  את ^ני גם מהניע אכלא לא ת

 לא הדשית צורות ולבשו צורתם שפשטו קודש למורי סדרי על לבי ־דאבון

 וסדרים משטרים חקות למען' נפרדות מעט^^דות מלב ונראו ;אבותינו שערום

 נל סדר בל ולכליותינו ללבנו קרוב אנחנו נם האמנם .באו מקרוב חדשים

 קדוש ממקום ,נאמן בסים על וקיים חי > נכון שהוא אותו אך אבל ,משטר

;אילן וקלא תכלת הרכבות לעשות ולא / מוגש טהור <כלי1 לוקח

לרגלו גר האמת אשר לבל חבר אנכי גם והייתי

זצ׳ל זאב דוד טוה׳ בדגאון ליבשיטץ ליב הלל
לובלין חיפ״ק

f

 וכתובים נביאים התורה את יגזרו המעטז^דות בעלי כי > מאד חולי רעה זה נם

 לזרא והיו בקדשים מום יטילו ובזה וכדומה; מדעי ,היסטארי :לחלקים ונתהוהו ■לגזרים

 מלה ומכל ;מרובות והלכות מועט מקרא שיש המאמינים ישראל אמוני -לשלומי

 תלי וקוץ קוץ כל על דורש עקיבא ר׳ הי׳ וכבר ;דינים גופי לכמה תורה תצא

מיועי׳ ברורים כולם אהובים בולם חלקיה , תמימה ה׳ תורת הלכות של תלים

עשו כה הלא .עתיקים והדברים — ;ומשפט חוק דבר יצא ומכולם נתנו אחד

 לפרוזדור עולמים חמדת את עשו לא ,כתולדה אב החליפו לא ,מעולם אבותינו

 לפניהם נסע דת —אש עמוד בידם• נתקיימו וזה זה כן ועל השפה> ללמוד אך
• בשנים אלפים וילבו נסעו גלאורו
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ה כ ר ה עי* ד ד ו את י

סז ב

ה.

ת ן ו ק ו נ י ל עם ת א ר ש ם י ר ה ו ק , מ ה מ ו א מבועי בהשתלםעל בי ה
המה הם באמת! ויראה תורה בני היותם ער ויחוננו יגודלו ובזה והיראה 'תתורה ,

J היודעים המה המקיימים, המה לרור« מדור דתה״ק השומרים המה ישראל, *עם

 ישראל עם .הוא ישראל בית יחדיו וכולם > ויכולתו ערכו לפי אחד כל אותה

 וכי i דתה״ק שמירת הוא וחייו נפשו כל כי התבונן אחד וכל ! זאת ידע ׳כילי
 אך ■ ומטרתו תקותר יסור כל וכי . הכנים ושמירת בחינוך מסורה דתה״ק •מפלטת ■

 נתן נפשו אב כל וע״ב ;קדש פרי מעשות ימיש ולא ייבש לא ששורשו הרא זאת ,

 יסוד בולם כי > בידם עלתה ותקותם — > בקדושה ולשמרו התורה ביסוד בניו 'לחנך •

 המה ,אתריהם שנאו לדורות המורים והמה , הבונים המה , ישראל גכנין, ־להם ,

* יתפאר בו אשר ישראל אחריהם בבניהם לעולם, נשאר שמעשיהם

 התחילו האבות כי ,בעמנו נתהוה חרשה כבירות לא בעתות כי אבל

 שמירת ומעם , תורה מעט בבניו, שהושרש טובה ובמעט ! במועט להסתפק

; ואמרו הסתפקו—* שבהם, היראה  נתמעטה לרור ומדור > ישראל עם נדלדל די

 להם אין וחלק > טוב בניהם זנחו שעברו שלשה שנים ובדורות !דתה״ק ששמירת

 ,ידעו לא מתורתנו ומאומה ישמרו לא חומד כל גם כי ישראל, כקדושת ־עוד

. בה להם אין '^לק‘

י ב ק י ץ ו ר פ  אך אשר הוחרבו רבות ומדינות >והולך מתרחב הזה ה
 ־ , אלה מתרבים במדינתנו וגם , כשלימות דתה״ק שומרי מועטים שמה ־שרידים

 באהלולא גם בי—אחריתו, יראה ולא התבונן, לא ישראל הם וטובים כשרים ־גם

 בניו בני על יתבונן שלא ומכש״ב , והולך מתפחת דתה״ק ששמירת יראה

 , לחשות עת לא לכן דתה״ק; משמירת הרבה יתרחקו כי מאד, רע ־שאחריתם

ן כולו> לעם גלוי האלה הדברים להודיע והחוכה ע מ ו ל ע ד ר י ה ז ה  ל
ם ת י ש פ ב ג ^ . . ו

כר .ואבדון ממכשול ולשומרו לאדם להאיר , אוד וחורה מעות גד בי



2tה כ ר ה של ד ר ו ת

 מה■ / בעולמו חובתו ידע y והפטור החיוב ,והמותר האיסור ,התורה בידעו

 חומר ובידעו —,להשמר איך וידע ,לעשות לו שאסור ומה > לעשות שמחויב

 לבחור־ לטוב, ולהזדרז מרע ויחדל תעוררהו זאת הלא , דבר כל וחומר האיסור
 לאי• ואם , שישמרם היתכן —, הדינים ידע לא אם אבל ! ממות ולהשמר בחיים

 ואושר העוברם ורעת חומרם ידע לא ואם > שיקיימם היתכן — המצות ידע

 שנונים הדברים יהיו לא ואם מרע, ישמר ואיך יתעורר איך , ושומרם הסקיימם

 עיניו ואם , תורהו ומה תזכירהו מה ,לבבו בתוך חרותים —’ במוחו ומושרשים

I V מננף ינצל איך שלפניו המכשולים רואות אינם

 שקידת;ושבע״פ שבכתב התורה בלימוד לא אם —תמצא! מאץ והחכמה

א כאחד שניהם > בע״פ נאמר ופירושה כתובה היא אחת תורה ,התלמוד  הו

 ומשננם־ בבניו הנוטעם > והדינים והמצות האיסורין נאמר בהם > והמצור. התורה

 ולר״גות לשקוד בניו את המדריך — לבדו לד,ורישה דתד.״ק השומר הוא > בלבותם

 בעולמו חובתו יקיים ובזה > ולקיימם לשמרם העוז להם ונותן המחנכם הוא ,כד.ם

 הוא הלא ,התלמוד שקידת את בניו את מללמד בד.מנעו אבל ,דורותיו בשמירת

 ידעו לא הלא שבכתב ההורה את נם כי ! כולה התורה ידיעת את מהם מונע

 לדעת מניחים אינו כי דתד.׳׳ק; של המצות קיום את מהם ומונע מאומה,

 כלל להם ירדו לא שחלק כניו לבני וגורם והדינים! המצוד. והמותר, האסור

 וטעם ,מתורתנו מאומה עוT לא האלה אבות — בניו הלא כי !והמצור. בהתורה
 מוב^ לבניהם לד,ורות דעת לד,ם ימצא ואיך מעולם, טעמו לא הלא חטא יראת

לשערד,. ידע שלא רעד. לדור, מדור המתרבד, רעה לדורותיו שגורם ונמצא

 אומניות״ בעלי הרבה אנשים אנו רואים הלא כי לנפשם! האבות יאמרו ואל ■

 ישראל כשרי הם וט״ם — מועטד׳היאו בתלמוד ידיעתם שכלם ערך לפי ואשר

 תי׳ וברצונם •ה׳ יראי המד. הלא תליא, דלבא באובנתא הכל אכן הם! וטובים

 םגרל'ם הם הלא התלמוד שקידת לקבל היכולים בניד,ם ואת — בתלמוד לשקוד גם

 אלרי■ כן לא אכל — ;ד' לתורת הם ושלמים ,עוז בכל התלמוד בלימוד אותם

 לימודי :לא גם די יש כי — כדעתם !ברצונם מבניהם התלמוד לימוד המבטלים

מתורה דעת חסד הוא ונמצא — הבן, בלב נשרש הזה הרע היסוד כי התלמוד!



ד כ ר עיןורזן ?*er ד

 לאמ לאט הם וחדבים דחה״פו ביסוד והולכים פוחתים דורותיו ובזה ויראה,
♦ ותורתו ישראל מעם

 הביאתם התלמוד לימוד מניעת כי ,להם שעלתה מה רואות ועינינו

 מעט כקיבוץ חדשות! מעטאדות להם ועשו שב,,^ב. התורה גם ללמוד חילי
 רתהייק ואפס — יראה ואץ תורה אץ כולה! התורה את פררץ מהתורה! פסוקים

ד איש, לבב על העולה ככל חדשות להם בונים למי; ה י מ ד ר ג ר ח נ , תו  ה

 את הם ילמדו זה ומה להם! האלהאץתקוה גםהמחונכים אחריתם! יהי׳ זה ומה

וקיומה. בלימודה תורה עול בפריקת נתנדלו הם גם כי גניהם,

ומטהרתו — אדם של ולבו עיניו המאירה ,אור ותורה מצוד• נר כי
I

 העדינה לנפש !בחיים ולבחור הטוב את להבץ !קודש במקום ומעמידתו ומכשירתו

י טובה; תבץ לא והמזוהמה והמנוחה! המרגע זאת הגה ה או ת ו א ה ל ש ו  ב

י י א ה ו ת ו א ה ל מ י ל י ,כ ו כ א צ מ ם נ י ר פ ו ם ס י ו ח מ ם ה ת ע  ד

ם י ל ד ת ש מ ט ו י ע מ ה ה ל ר ו ט ת י ע מ ה ל ה ו א ר ר ! י ו ק מ ם ש ה י ד ו  ד

ם ת ע ד א י ו ם ה ת ע ר ת מ ב ש ח ם ו ש פ ו נ ר ו ע ם ש ה י נ י ת ע ו א ר . מ ב ו  ס

 מתהללים הם בפחזותם כי בושת ידעו ולא הקהל לפני דרך להורות באים הם וכזה
ם. ו ; הישרים אחינו — יבנעולםהםמתפארי ר מ ש ם ה ה י ת ו ע ד ר מ ע נ מ  ו

ה ם א כ י נ ם ב ה ם מ ה י ר ב ד ם מ ת ר ב ח I ו

 המדריך לאב ואשרי , אבות כמורשת התורד• בשקידת המתנרל לבן אשרי

• ימעד לא ורגלם לעד יכון ביתם כי , כה

סאלאוריציק הלוי חיים נאם
♦ דליטא—בדיסק התרס״ב דחגוכה n כ׳ יזם



ה ב י ז שי* ד ו י ו עמ

w לאט הם והרבים דתת״ה» ביסוד והולכים פוחתים דורותיו ובזה ויראה, h 
רתו. ישראל מעם תו ו

 הביאתם התלמוד לימוד מניעת בי .להם שעלתה מה רואות ועינינו

״4שב., התורה גם ללמוד חדלו  מעט כקיבוץ חדשות! מעטאדות להם ועשו י
 דתה״ק ואפס — יראה ואין תורה אץ !נולה התורה את פרקו !סד^ורה פסוקים

ד איש, לבב על העולה ככל הדשות להם בונים למו; ה י מ ד ר ג , נ ה ר ו ת  ה

ה הז ס  את הם ילמדו זה ומה להם! תקוה אין האלה המחוננים גם אחריתם! יהי׳ י

וקיומה. בלימודה תורה עול בפריקת נתגדלו הם גם כי בניהם,

 ומטהרתו — אדם של ולבו עיניו המאירה ,אור ותורה מצוד. נר בי

 העדינה לנפש בחיים! ולבחור הטוב את להבין קודש! במקום ומעמידתו ומכשירתו

י טובה; תבין לא והמזוהמה והמנוחד.! המרגע זאת הנד• ה או ת ו א ה ל ש ו  ב

י ו א ה ו ת ו א ה ל מ י ל י כ ו כ א צ מ ם נ י ר פ ו ם ס י ו ח מ ם ה ת ע  ד

ם י ל ד ת ש מ ט ו י ע מ ה ה ל ר ו ט ח י ע מ ה ל ה ו א ר ר ! י ו ק מ ם ש ה ד״  דג״

ם ת ע ד א ו ו ם ה ת ע ר ת מ כ ש ח ם ו ש פ ו נ ר ו ע ם ש ה י נ י ת ע ו א ר , מ ב ו  ט

 מתהללים הם בפחזותם כי בושת ידעו ולא הקהל לפני דרך להורות באים הם ובזה

נו—ובגעולםהםמתפארים. חי ו ; הישרים א ר מ ש ם ה ה י ת ו ע ד ר מ ע נ מ  ו

ם את כ י נ ם ב ה ם מ ה י ר ב ד ם מ ת ר ב ח I ו

 המדריך לאב ואשרי ! אבות כמורשת התורה בשקידת המתגדל לבן אשרי

«ימער לא ורגלם לעד ינון ביתם כי , כה

►
סאלאוריציק הלוי חיים נאם

.דליטא—בריסק התרס״ב דחנוכה די ב׳ יום

"4 ■ » <
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וזירה

כע׳ח

ו. m י .

:י • לגן הוגד קשה
כתפוצות.־ והמורים המלמדים בבתי סחיש ניאה ע ^ חלק

 ״,; להנז. ויקחו ,וכתובים נביאים תורה — יזיה״ק מעט^ף^^ן ספרי בחרו אשי
'־ ,ברביי ולהלעיטם הנעורים כני עם וספר שון ̂ תורוז חת

.׳ • ׳JL הודי- הנסיוו
׳• ♦ ׳ ■

», לנו הורה. הנסייז . . ״ .

תוה׳ק משדי יינקו אשר החניכים ה 1 סורח • .

״ ״ ״ ״ ז ,״ , ״ . « ־
» ״ ^ , . ־ ; ״ , ״‘^ ״ י י י ־״ . ״ « ־ ״ ״ . ־ י  ״

־ ״ ״ ־ " ; \ * ״*■ ״ י ״ ־ י ־ . ™ « ״ , . W
■ בחרדירים ישראל בית עם רבבות וחנכו י

ד ל ש כ מ ה ל
- ח גדיד.״ י י ו ד נ ה
. יי• l חקף, י׳רולים ת א ז י ה ד א

״ כ י י « ^ 'יייי י . ״ נ י י י י ו י י לג שטו ישראל ילדי יח־-ו ״
זר5גםא וביחור בספר דבריהם •עריכו *ורה״

■ ־ : י ״ ״ י ״“׳ . ״ - ! ״י

ה״ *־ גמאב וביחור בספר דבריהם ■u <י י

°’'0את הלוח ״ י‘ו’\ י הס ע ררביהחניד קצות ידעת טעם .יגיי
״י “ ’ להטנית ' ^ , ע^^ י לבל — יתרגש לא רגש לב לי י י כזד ״ ' ׳ "״; ” לזו,!:‘*״ ״״" ״

’'^ ד ^ ־ ״ ^י ״י ״י ' ם ^ ' ו״ל תנטיגי דברי להוניי , ״חיי
ביב תרעו ואל תגעו אל ׳ יב(״ ת ■פנהן 1

יו לא אשר הישרים.והתמימים״ אחינו הכניס גיר

• ׳ ״ ״־W־״ : י , ■ י » ז «״ ״ - ״ * ״ ״ - r t,י ״
גבון בלמוד ,פה ושבעל שבכתב יתורה ^

ûf* .;



̂י . . חודו? שי* דרבה י
̂י■■ ■ ■ ! !. »   i-jn—■■ ■■י<

 בתגדלו נטרם המקרה ביד לעזבם לכם חלילה כשרונותיהם. לפי כגמרא קים

 דרוש לכן אשר האלה< בימים הסוערות להרוחות לב שימו כהלכה; וגתבכרו

 i מבריא מזון ואוצרו בילקוטו ולהכין הצעיר נפש עוז לאזר יתירה התאמצות

 לעכור ואמץ כה די כידו יהי׳ למען הקדושים, חכז״ל מדברי ולחכטו לגדלו

 פי על לחנך כן עושים אתם ואם ! ומשכריו גליו כפני ולעמוד זועף ים ארחות

» ד׳ מדרך יסורו' לא יזקינו כי נם ז׳׳ל חכמינו דרך

 ימצא עמנו זקני מלב המתפרצת אנחה אשר תקוה מלא כלב חותם והנני
 i כלבם יכנסו הלב מן היוצאים ודבריהם ישראל אמוני שלומי כלב קיל הד

 ד׳ ודבר ~ פה ושבעל שבכתב תמימה ד׳ תורת החיים עץ בסנסני לאחוז
, . לעולם יקום

וזרם״ג שני אדר ח״י הכי״ח

גראדזעצסקי עוזר חיים
.ווילנא



ן שי* רו תי

גע״ה

ז.

׳ עם כביי ייל י הדב י
° גי״־י ׳ תג פאטיניס . "" תיי תוחז הקתשה נ

מטעי .למאמעים ראש אברהם כני , אתניס זרע
מסרו שבים אלפי זה למורשה לנו הו^רה • בפשס

.עולם ער אתריהם לבניהם בקדושתה הנחילוה ,
.n בי השמועה. טובה לא יעתה .

לחלל ויבואו יצאו ממנו ומחריבינו סיני • לה^.-. עלינו
רה תורתנו את בנינו מפיות יכרתו כי הם י י* אעף ^סו

הכתובה תורתנו על אף ^לא ׳ ^ י ^ חמש,- על גם כי יי* חי
ספריהם בבתי ללמרם מבלי קיץ רציiל יזייה ̂ ומסוכנים המתוקנים

ה ׳ מע^^^^^^ ,נשברים כארות ^הס מי  וחצבו .סדרים ולא צלמות > לגזרים יי
i הנער את מהם להשקות .זרים וזמורות ות חלב נתרץ

זרע ישראל בני עם עליכם לזאת אי * ° כ בקול נקרא קויש

א. חוסו אש. להבות צב ̂ שארים על , נא רחמו נ

על נא חוסו הזאת. התורה רק שור נו נסשותיכס,
 I האלו הנדחות והשער. האבדות

_ אשר האבות והנה ך ב
^ יגאו ̂̂ן ובעקבותיהם ידרכו מעולם אבותינו. כה דרכו לל

נוחי רבותינו לנו הורו אשר בפי וגמרא. משני J ̂ נפש

לא ורגליהם עד יכון ביתם ,לה׳ יהיו ם כ^וכ ^ והין מעד

תורתנו אש זיקי אשר האבות על גם בקרבם עומם תק׳כבר

אי גם —־ לא מורים ובקול ישמרו לא מצותיו ואת י

י לבם אשר האלה האבות אל אך י וניצוצי ד עם די ל
קיג בלה נכבו לא עוד סיני הר מעמר של ה הגרי ^ ^ מ

את יחנכו לא העינים את המסמא ותחבולותיו ר .



כה וך ר. של דר

 תלסוד וגמרא משנה ללמדם v. ורבותינו אבותינו אותנו חנבו אשר בררך בניהם

 את מדרשות ובבתי בנסיות בבתי להבריז קולנו נרים כשופר אליהם — ׳ופוסקים

 ילמדום לא אם לת׳׳ת בניו בהדרכת חובתו ירי יוצא ארם אין כי ,*האלה תדכרים

 אבותינו שלמדום כפי פירש״י עם התורה חומשי המשה כי* למורו .מהחלת

 אחת אות על ואף אחד פסוק על אף לדלג מבלי ישראל כל לעיני ער מבראשית

 מתוקים > ערבים טלם # אהובים כולם , נאה אינו וזה נאה זה חלילה ילאמר

 הוא ברוך . ברוך בכלל הוא אלה לדברינו השומע וכל —,צופים ונופת מדבש

 ית״ש התורה ונותן כוי הן ומכלל הזאת התורה דברי ׳את יקים אשר כרוך ̂ לד׳

 בהם ויקוים טוב. בכל לברכם אלה דברינו לכל לבם הנותנים אלה לכל פניו ■יאיר

 יתנו כי גם ̂ עולם עד זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא שכתוב

. בבא״ם אקכצם .עתה *גם בג

.סלאנים חופ״ק שלופער עסף



tuהה ד h ד v ורחת

j r

דווינסק דעיק רב ראזין יוסף

-«««•

יצ6תד ן5ני נ״ח עש״ק בלה

ה הקונטרס קנלה' י כ ר ד ) של ( ה ר ו השבתי־ כבר והנה » ת

/ ה ז א הוא קדטונינו גדר דק עם׳׳' כי ב ל ת ש ו נ ש ם ל ו ר ש ב  אף■ ד

ר א ו ב ם כ , ת ו ק ו נ י ת  בציבור רק זה ניקרין דלא הני דאף מגילה סוף בתוספתא ל

 דנקם ויתיב ד״ה) ברש״י ט״א ל״ו (דף בשבועות ועיין ! כררכו מלמד הסופר אבל

 הרמב״ם מ״ש ועיין , הפסוק לשון לכנות מותר דאז ר״ל / דורש שהית שם

 בזה. לשניים פסוק להפסיק ואף ,בעריות המכנה• גבי במגילה המשנה בפירש

 ובירושלמי , שרי רבן בית של לתינוקות דס״ל ע״א) כ״ב (דף מגילה בבלי פליגי

 (דף בנימין ע״ש,ועיין להם ישמע, לא ראשי קטעין אם דאף אמר שם פ״ד

 וישי סה״א) (ס״ג מגילה ובירושלמי ,לתינוק מגילה לכתוב מותר אם גבי ע״א)

«!ע״ב ,דשבועות םפ״ד גבורים בשלטי ועיין , גדולה ארימת בזה

it'Vgi■

1::;)

;?fit,vM

?’•I

::




