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 TORAH STUDY - פרשת ואתחנ�
  

 
 

 :  ללמוד תורה וללמדה
 2והגית בו יומ� ולילה: 1ושננת� לבני� ): ואתחנ�(דברי� ו ז 

 
 :  להורות תורה למי שהגיע להוראה

 3ולהורות את בני ישראל ): שמיני(ויקרא י יא 
 

 : ברכת התורה
 5 אקרא הבו גודל לאלוקינו 4'כי ש� ד): האזינו(דברי� לב ג 

 
 : הקהל

'  וילמדו ויראו את ד , למע� ישמעו', הקהל את הע� האנשי� והנשי� והט! וגו): ויל�(דברי� לא יב 
 6ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת , אלוקיכ�

 
 :לכתוב ספר תורה

 7כתבו לכ� את השירה הזאת ): ויל�(דברי� לא יט 
 

 :  לכבד תלמידי חכמי� וזקני� 
 8'ו� והדרת פני זק� ויראת מאלקי� אני דמפני שיבה תק ): קדושי�(ויקרא יט לב 

 
 

The Jews are the people of the Book. We study the Torah not for man to know 

G-d, but in order for man to know what G-d wants of man
9
. We pride ourselves in 

                                                           
1

, דכתיב ולמדת� אות� ושמרת� לעשות�) קה (מצוה ללמוד תורה  ,  ק מנה שלושה מצוות"� עשה יא והסמ"רמב
ולמדת� אות� את בניכ� ומצוה קיא להורות את בני ישראל מי שהגיע ) דברי� יא(ומצוה קו ללמד לבניו דכתיב 

 ט"חינו� מצוה תי; ולהורות את בני ישראל) ויקרא י(להוראה דכתיב  

,  ) ש� לא יב(למע� ילמדו� , ולמדת� ועשית�): דברי� ה א(ונכפלה מצוה זו במקומות רבי� שנאמר  : יטחינו� ת
 ) ש� יא יט(ולמדת� אות� את בניכ� 

2
רק חזק ואמ+ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צו� משה עבדי אל תסור ממנו ימי� ושמאול למע� : יהושע א ז

רה הזה מפי� והגית בו יומ� ולילה למע� תשמר לעשות ככל הכתוב בו  לא ימוש ספר התו) ח : (תשכיל בכל אשר תל� 
 :כי אז תצליח את דרכ� ואז תשכיל

3
 ק קיא  "סמ

4
 שנצטוינו להודות לשמו יתבר� בכל עת שנקרא בתורה  ): השמטות העשי� טו(� "ל הרמב"וז

5
 � אינו מונה אותה"והרמב) השמטות העשי� טו(� "ע להרמב"היא מ

6
 ב "חינו� מצוה תרי

7
 ג"חינו� מצוה תרי

8
 ז "נחינו� מצוה ר

9
 R. S.R. Hirsch, Exodus 33 20: 

 :ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האד� וחי

… Not to see G-d, but to see the earth and earthly conditions, man and human conditions, from G-d’s 

point of view, is the loftiest height that can be reached by human minds here on earth …. 

אי� ל� מצוה בכל המצות כול� שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה  :  ג' ג הל"תלמוד תורה פ' � הל "רמב

היה לפניו עשיית ):  ד  (:כנגד כל המצות כול� שהתלמוד מביא לידי מעשה לפיכ� התלמוד קוד� למעשה בכל מקו�

 :י אחרי� לא יפסיק תלמודו וא� לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו "תלמוד תורה א� אפשר למצוה להעשות עמצוה ו

 וזולתו לא ידע, שורש מצוה זו ידוע כי בלמוד ידע האד� דרכי הש� יתבר� : חינו� תיט
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scholarship, but this is no abstract philosophical undertaking. We study to become the 

embodiment of holy wisdom – to aspire to becoming walking Torah scrolls
1
. And, in 

fact, the Sages held that someone whose knowledge runs ahead of his practice is like a 

tree with many branches and few roots. A wind will surely come and uproot and 

upend it
2
.  And so there is a life-long requirement

3
 to study Torah in order to know 

what to do:  This is the formula for remembering his wisdom as well - that he should 

intend to practice all that he learns (a tree whose roots are more than the branches
4
),  

and this is the first thing one will be accountable for in Shamayim
5
.  

It is surprising to learn then, that the study of Torah has independent value 

beyond knowing what G-d wants of us. The Torah is the blueprint of the world. 

Therefore, everything in the world was created through the Torah
6
. Someone who 

wants to be in harmony with the spiritual underpinnings of the world, to really 

understand what makes the world tick, has to take out the original plans and study 

them. When we learn Torah, it is as if G-d, the Designer of the world, has invited us, 

His close ministers
7
, to share the inside story behind the world.   

One who is connecting with the Torah through its study is therefore 

connecting with G-d on one of the most profound of levels
8
.  

If Torah study is like being a close advisor to the King and consulting with 

Him on His blueprint for creation, prayer is like being a servant to the King. On the 

one hand, the advisor is the one whom the King seems to take more seriously than a 

lowly servant. But the advisor’s access is limited – he can only meet with the King by 

appointment, making the setting more formal and limited
9
. “Here the relationship is 

founded on respect. There can be close interaction, intense mutual understanding, but 

                                                           
1

ה והלכה  שכל אחד ואחד מישראל מחוייב מ� התורה לעמול ולברר כל הלכ: מועדי� וזמני� לרב משה שטרנבו�
תלמיד  , ובמקו� שע� האר+ יוצא בכ� , ותובעי� מכל אחד קיו� המצוה כפי שידו מגעת, לקיי� כל מצוה ומצוה כדי�

 רק כל חכ� עיניו בראשו ללמוד ולקיי� מצוה …חכ� לא יצא כלל שהוא מחוייב לקיי� המצוה באופ� מהודר טפי  
 ) ש הקטע אחרי זה "וע. � האמת ג קטע המתחיל אמנ"הקדמה לח. (כתיקונו לפי דעת הפוסקי�

2
, מרובי� ושרשיו מועטי�לאיל� שענפיו ? למה הוא דומה, כל שחכמתו מורבה ממעשיו: ג משנה יז" פרקי אבות פ

 ' והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו וגו

3
ורי� בי� בחור כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בי� עני בי� עשיר בי� של� בגופו בי� בעל יס: א ' ד רמו ס"ע יו"שו

עני המחזר על הפתחי� אפילו בעל אשה ובני� חייב לקבוע לו זמ� לתלמוד תורה ביו� ובלילה ' בי� זק� גדול אפי
הגהות  ) (ש שחרית וערבית לא ימושו מפי� קרינ� ביה"ובשעת הדחק אפילו לא קרא ק(שנאמר והגית בו יומ� ולילה 

מוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו יספיק  א לו לל"ומי שא) ב"ג עשי� י"א וסמ"מיימוני פ
 :לאחרי� הלומדי�

4
 :ג משנה יז" פרקי אבות פ

5
תחלת דינו של אד� אינו נידו� אלא על התלמוד ואחר כ� על שאר מעשיו לפיכ�  : ה'  ג הל"תלמוד תורה פ' � הל"רמב

 :שמתו� שלא לשמה בא לשמה אמרו חכמי� לעול� יעסוק אד� בתורה בי� לשמה בי� שלא לשמה 

6
 הביט בתורה וברא את העול� ) א" ר פ"ב(

7
מעשה ברבי חנינא ב� דוסא שהל� ללמוד תורה אצל רב יוחנ� ב� זכאי וחלה בנו של רב  :  ב"ברכות לד ע' וכדאיתא בגמ
רכיו ובקש עליו  הניח ראשו בי� ב . חנינא בני בקש עליו רחמי� ויחיה) ד "חב' ז אמר לר"יב' ר( אמר לו . יוחנ� ב� זכאי
.  יוחנ� ב� זכאי אלמלי הטיח ב� זכאי את ראשו בי� ברכיו כל היו� כולו לא היו משגיחי� עליו' אמר ר. רחמי� וחיה

 . אלא הוא דומה כעבד לפני המל� ואני דומה כשר לפני המל�.  אמר לה לאו? אמרה לו אשתו וכי חנינא גדול ממ�

8
וסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל המקו� אשר אזכיר את שמי אבוא  ומני� שאפילו אחד שיושב וע : א"ברכות ו ע

 אלי� וברכתי� וכי מאחר דאפילו חד תרי 

9
ששר הוא המושל בתורה והעבד הוא העוסק תמיד ביחודי� ובתפלות וה� החסידי�  : א ג"ד הרמז פ"א פירוש ע"גר

ועל זה השיב לה לאו אלא שאני דומה , ה ש כלו� חנינא גדול ממ� בתור"הראשוני� שהיו מתפללי� בכוונה גדולה וז
 . א� הוא כעבד לפני המל� שיכול לבא בכל עת והמל� עושה לו כל בקשתו , כשר שאני בקי בכל חדרי תורה יותר ממנו
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not intimacy. It would not be appropriate in this context to stop and say, “Oh, by the 

way, I have a little family problem ….
1
” 

The lowly servant, on the other hand, can easily have contact with the King. 

He can come in and clean in the King's inner chambers without any prior 

arrangement, and he can slip in a good word if he has to. 

The Talmud reports: It happened that Rabbi Chanina ben Dosa went to study 

Torah with Rabbi Yochanan ben Zakkai. The son of Rabbi Yochanan ben Zakkai fell 

ill. He said to him: Chanina my son, pray for him that he may live. He put his head 

between his knees and prayed for him and he lived. Said Rabbi Yochanan ben Zakkai: 

If Ben Zakkai had stuck his head between his knees for the whole day, no notice would 

have been taken of him. Said his wife to him: Is Chanina greater than you are? He 

replied to her: No; but he is like a servant before the king, and I am like a nobleman 

before a king.
2
 

The great Amora,  אביי, sought to combine these two forces by only praying in 

the place where he studied.
3
 

Following this idea, Chazal also combined these two forces, the force of the 

 by placing Torah in the Tefilos in two ways: firstly, they took a ,עבד  and that of the שר 

lot of the prayers from Tanach
4
. (The Yerushalmi tells us that this is also why we say 

Shema in the Maariv service even when we doven before dark.
5
)  Secondly, they 

decreed that we should read from  the Torah during the Tefilos
6
. Torah and prayer 

                                                           
1
Rabbi Yaakov Homnick – Prayer of Love. 

 וחלה בנו של רב יוחנ� ב�  מעשה ברבי חנינא ב� דוסא שהל� ללמוד תורה אצל רב יוחנ� ב� זכאי: ב"ברכות לד ע' גמ2
הניח ראשו בי� ברכיו ובקש עליו רחמי�  . חנינא בני בקש עליו רחמי� ויחיה) ד"חב'  ז אמר לר "יב' ר( אמר לו .  זכאי
אמרה לו . יוחנ� ב� זכאי אלמלי הטיח ב� זכאי את ראשו בי� ברכיו כל היו� כולו לא היו משגיחי� עליו' אמר ר . וחיה

 . אלא הוא דומה כעבד לפני המל� ואני דומה כשר לפני המל�.  אמר לה לאו? מ�אשתו וכי חנינא גדול מ

  ב� בית נכנס ויוצא בלא רשות–כעבד  : י"רש

 )  ששר הוא המושל בתורה/א  "הגר( שאינו רגיל לבא לפניו –כשר  

 עיי� שני הערות למעלה הבאנו דבריו באריכות) ד הפשט קרוב לסו!"מגלת אסתר  א ג ע( א "פירוש הגר 

 :  א "ברכות ד! ח ע3

חייא בר אמי בשמיה דעולא ' אמר אביי מריש הוה גרסינא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא כיו� שרמענא להא דאמר ר
ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא  "מיו� שחרב בית במקדש אי� לו להקב

 דגרסינא

Abayeh said: In the beginning I used to study Torah at home and doven in Shul. However, from the 

moment I heard what Rav Chiya bar Ami said in the name of Ulah, from the day of the destruction of 

the Temple, G-d only has (on earth) his four Amos of Halacha, I only pray where I study. 

4
The פסוקי דזמרה עיקר  are Tehilim, אז ישיר and hundreds of other  פסוקי�. 

5
לא יצא ידי חובתו א� כ� למה  ] ש של הערב "קוד� זמ� ק[קוד� לכ�  ]  קריאת שמע[תני הקורא  : ברכות א א, ירושלמי

  כדי לעמוד בתפלה מתו� דבר של תורה…]   כשמתפללי� מעריב קוד� הזמ�[קורי� אותה בבית הכנסת  

6
The עשרת הדברות was also, at one stage, intended to be a part of the davening, but was removed for 

fear that people would think that it is only these which are G-d-given: 

ותדעו שאי� י שלא יאמרו לעמי האר+ אי� שאר תורה אמת " בטלו� מפני תרעומת המיני� ופירש רש–א "ברכות יב ע
 ה ושמעו מפיו בסיני "קורי� אלא מה שאמר הקב

In fact, the עשרת הדברות were included in the service in the בית המקדש ( ב "ברכות ד! יא ע ). In the first 

siman of Ohr HaChaim, the Beis Yosef and the Rema follow the opinion of the Tur (as interpreted by 

the Beis Yosef) that the Sages only prohibited the public saying of the Aseres HaDibros (not only at 
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represent two intimate relationships with G-d, and both are necessary, just as our 

deeper relationships with our fellow human beings are multi-faceted
1
.  

Unlike the laws of nature, the Torah, being infinite, always has new 

dimensions which can be brought down to earth
2
. Therefore, תורה always lends itself 

to more understanding, even at the simplest of levels
3
. Each generation has a special 

relationship with the Torah,
4
 and in fact, even each place will develop its own unique 

understanding of the Torah
5
.  

 This idea goes even further, extending to each Jew. The very first 

words of Torah that a mother teaches her child are the words  מורשה קהלת יעקב – the 

Torah is an inheritance of every Jew, each at his own level of study
6
. Each individual 

                                                                                                                                                                      

the time of the Shema-Rashba קפד '  א ס "ח ), but that it is actually praiseworthy to say the Aseres 

HaDibros to oneself in order to remind oneself of the great event of Sinai. 

So too, the Sages thought to include  פרשת בלק as a part of  קריאת שמע, but they felt it would have 

been too burdensome: 

 ) ש הטע�"ע( בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ומפני מה לא קבעוה משו� טורח צבור  : ב"ברכות ד! יב ע' גמ

1
.)  מגילה כט(תורה ותפלה צריכי� שניה� ביחד לאד� ולא גרסי אלא היכי דמצלי :  ריאצדקת הצדיק, רב צדוק הכה�

כל האומר אי� לי אלא תורה אפילו תורה אי� לו שעל ידי זה יבא לשכוח  :) קט(ואיתא ביבמות .) ברכות ח(וכ� להיפ� 
וב שהוא מלא ואז אפילו י תורה יחש" י שימלאהו וע"י שזהו עני� התפלה ההכרה שהוא חסר ומבקש מהש"שצרי� להש
 כ "י שיושיע� ע"כי לא ניתנה תורה אלא לחסירי� ומכירי� חסרונ� ומבקשי� להש. תורה אי� לו

 ): 47ד! (ה וזה העני� "מש� חכמה פרשת ויחי ד

לא  : והנה א� יאחזו� ישראל בתורה אז תהי הנהגה הרוחנית האלוקית ויהיה האד� רוחני ועצ� פשוט שאינו מתפרד
 ההנהגה טבעית כ� בתפלה ש

 מ "ל מי שתורתו אומנתו פטור מתפילה סוגייה שלימה היא ואכ"והא דאמרו חז

כל חוקי הטבע קיימי� בעול� מיו�  ): ג ד! עט"מסר בעל פה להרב יוס! אברה� וול! מובא בפאר הדור ח: (חזו� איש2
וכל , א למעלה מ� הבריאהה שהו"אבל התורה מכילה את מחשבותיו של הקב,  שנברא ואי� לבני אד� כי א� לגלות�

רק אחרי שאחד  . אלא המציאות שלו היא בדעת עליו�" בריאה"ביאור בכתובי� שעדיי� לא נתגלה טר� הגיע לבחינת 
רק החל מאותו רגע מתלבש ג� החידוש הזה במציאות , מבני אד� זוכה ומכוו� לדעת נות� התורה בפירוש כלשהו

 ". חידוש" לזאת יקרא בש� , העול� הנברא

3
 :  ה' א הל" ת פ"ת'  ע הרב הל"שו

אפילו לפשטי דרשותיה  ]  שנאמר לכל תכלה ראיתי ק+ רחבה מצות� מאד [שהתורה מצד עצמה אי� ק+ ותכלית 
וכ� אי� . ורבי עקיבא היה דורש על כל קו+ וקו+ תילי תילי של הלכות ולא הגיע לתכלית דרשותיה עדיי�. הצפוני� בה

ז יחדשו הלכות באי�  "ועי, לפול בטעמיה� ובדרשותיה� במדות שהתורה נדרשתק+ לתכלית לעומק טעמי ההלכות והפ
פ המסורה לנו והנגלית לעי� כל כמו שאמרו חכמי�  " למי שזוכה לזה אחר שגמר תחילה כל התורה שבעק+ ותכלית

 ת "והדר ליסבר שהוא עיו� בעומק הטעמי� וכמשי, דליגמר איניש) שבת סג(

4
 לכל דור יש כח מיוחד לקבל את התורה : ה מאמר על התור–מכתב מאליהו 

המגלה את  , וזה היה כדי לתת לכל דור כח מיוחד לקבל את התורה, ל שכל הנשמות עמדו במעמד הר סיני"אמרו רז
מתגלה דר� הלמוד שעל ידו אפשר לחדש ,  כשנתמעטו הלבבות, דוקא במצב של הסתר . התורה לאמיתה בדור ההוא

 …חידושי תורה

ועיי� ." (הדר קבלוה בימי אחשורוש…מכא� מודעא רבה לאורייתא…כפה עליה� הר כגיגית): "ח " פשבת(ל "אמרו רז
כפה  "ה� בחינת ,  כי הגילויי� הנשגבי� בשעת מת� תורה שכבשו את בני ישראל).  'וכו" משנכנס אדר"מאמר '  בכר� ב

כשמתגלה דבקותנו לתורה  —שלמות ואימתי הקבלה היא ב. ועדיי� אינ� בגדר מת� תורה בשלמות, "עליה� הר כגיגית

 …דוקא מתו� ההסתר הגדול

 חידשו דברי� שלא שמעת� האוז� מעול� : א"סנהדרי� קב ע 

 עשו ציצי� ופרחי� לתורה: ב"שבת קמה ע 

5
 אי� בית מדרש בלא חידוש: א"חגיגה ג ע

6
כי , מאד א� לא יקיימנוועונשו גדול , הוא בכלל עשה זה , וכ� כל מי שיש סיפק בידו ללמוד בשו� צד : חינו� תיט

 המצוה הזאת היא א� לכול�
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ותן חלקינו בתורתך  Hence we pray that .תורה in חלק  has its own unique נשמה 
1

, that G-d 

should reveal to us our own unique understanding of the Torah. The word  ישראל 

stands for 

 :תורהלותיות  א יבוא  רישים  שש י

There are 600,000 letters in the Torah for each one of the 600,000 Jews who 

stood at Sinai
2
. Each Jew's special understanding of Torah is a revelation of profound 

significance
3
. The Kabalistic wisdom tells us that G-d, too, rejoices in this revelation, 

as it means that more of His ultimate purpose in creating the world has become 

revealed to man
4
. 

For this reason, Torah study is the most democratic of Mitzvos. One needs no 

pedigree to become the greatest of Torah scholars. The Mishnah in Pirkei Avos tells 

us that 3 crowns were given to the Jewish people
5
. The first is the Crown of 

Priesthood. One cannot convert to the priesthood, but rather has to be born as a 

Cohen. The next crown is that of Kingship. Someone who is not a direct descendant 

of King David need not apply. But the crown of the Torah, which is the greatest of 

them all
6
, is open to all

7
. A wise mamzer is greater than an ignorant high priest

8
.  

                                                           
1
היינו שלכל אחד מישראל יש חלק בתורה  " ות� חלקנו בתורת�) "ה "אבות פ(במשנה : רשפי אש ודת ריש שער התורה 

א! הדורות העתידי� לבוא היו ש� באותה שעה ולמה כתיב ואת  ) נצבי�(ובתנחומא . שקבל אותו במעמד הר סיני
שכ� משה אומר לישראל כי את  ) סח' פ(וכ� הוא בשמות רבה  , פי שהנשמות היו ש� ועדי� גו! לא נבראאשר איננו פה ל
 . אלא עמנו היו�,  עמנו עומד היו� אי� כתיב כא�' אשר ישנו פה וכו

2
And even though Chazal stated that שבעי� פני� לתורה and here we see that there are many more, 

the Sefer HaChinuch ( צה), explains: 

כל אחד ישא אשכול גדול של , ולכל שורש ושורש ענפי�, ובכל אחת מה� שרשי� גדולי� ורבי�, כי שבעי� פני� לתורה
 פירות נחמדי� להשיל לבות

Some people are greater in Torah than others. They will produce more chidushim.  Hence the 

Gemorah says of Shlomo HaMelech: 

 מלמד שאמר שלמה על כל דבר  –)  מלכי� א ה יב( ודבר שלשת אלפי� משל ויהי שירו חמשה אל!  : א"עירובי� כא ע
 על כל דבר ודבר של סופרי� חמשה ואל! טעמי�, ודבר של תורה שלשת אלפי� משל

3
 מקבלי� אותה בצמאו�  –מלמעלה  כיו� שיורדת טפה אחת , מה דגי� הללו גדילי� במי�: מדרש רבה בראשית צז ה

ה�  ,  כיו� שה� שומעי� דבר חדש מ� התורה / בתורה–גדלי� במי� , כ� ה� ישראל, כמי שלא טעמו טע� מי� מימיה�
 מקבלי� אותו בצמאו� כמי שלא שמעו דבר תורה מימה� 

4
ודשא ברי�  ההיא מלה סלקא ואתעדת קמיה דק, בההוא שעתא דמלה דאורייתא אתחדשת מפימיה דבר נש: זוהר
 וקודשא ברי� הוא נטיל לההיא מלה ונשיק לה ועטר לה בשבעי� עטרי� , הוא

5
וכתר ש� טוב עולה על , כתר תורה וכתר כהנה וכתר מלכות, ה� כתרי�  שלשה, רבי שמעו� אומר )יג( אבות פרק ד 

 : גביה�

6
, א משני� האחרי� אינו כ�ושמא תאמר שזה הכתר פחות הו) ש�(ל  " ואמרו רז:יג  ד � פירוש המשניות אבות "רמב

אבל  ' ואמר בי שרי� ישורו וגו, אבל גדול הוא משניה� ובו יהיו השני� שנאמר בי מלכי� ימלוכו ורוזני� יחוקקו צדק 
 : ל ידיעתה והמעשה בה כי בה� יגיע הש� הטוב האמיתי" כתר ש� טוב מגיע מאת התורה ר

7
ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות כתר כהונה  בשלשה כתרי� נכתרו :  א'  ג הל"תלמוד תורה פ'  � הל "רמב

זכה בו אהר� שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עול� כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעול� יהיה  
וכסאו כשמש נגדי כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכ� לכל ישראל שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב כל  

ויטול שמא תאמר שאות� הכתרי� גדולי� מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכי� ימלוכו ורוזני�  מי שירצה יבא 

   :יחוקקו צדק בי שרי� ישורו הא למדת שכתר תורה גדול משניה� 

8
ח קוד� לכה� גדול ע� האר+ שנאמר יקרה היא מפניני�  "אמרו חכמי� ממזר ת: ב' הל ג "תלמוד תורה פ' � הל"רמב

 :פני ולפני� מכה� גדול שנכנס ל
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The Torah is divided between the Written and Oral Laws. This allows everyone to 

study Torah. The Written Law can even be understood by a small child
1
. The Oral 

Law is more difficult, and is open-ended. This is understandable, since ultimately, the 

source of the Torah is in that which preceded this world and goes way beyond this 

world, long before the Torah was in a written form. The greatest of minds can 

therefore also understand the Torah with the full depth of their understanding.   

There have  always been people who have dedicated themselves to Torah 

study, sometimes in the face of exceptional difficulty and extreme poverty. There 

were great Sages who eked out a living as wood choppers and water drawers
2
.  

It was reported about Hillel the Elder that every day he used to work and earn 

one tropaik, half of which he would give to the guard at the House of Learning, the 

other half being spent for his food and for that of his family. One day he found 

nothing to earn and the guard at the House of Learning would not permit him to 

enter. He climbed up and sat upon the window to hear the words of the living G-d 

from the mouth of Shemayah and Avtalion. They say that day was the eve of Shabbos 

in the winter, and snow fell down upon him from heaven. When the dawn rose, 

Shemayah said to Avtalion: Brother Avtalion, on every day this house is light and 

today it is dark, is it perhaps a cloudy day? They looked up and saw the figure of a 

man in the window. They went up and found him covered by three cubits of snow. 

They removed him, bathed and anointed him and placed him opposite the fire and 

they said: This man deserves that the Shabbos be profaned on his behalf
3
.  

The Sages tell us that whatever circumstances we are in, we can point to 

someone who suffered similarly and was nevertheless able to achieve greatness in 

Torah: 

Our Rabbis taught: The poor, the rich, and the sensual come before the 

[Heavenly] court — They say to the poor: Why have you not occupied yourself with 

the Torah? If he says: I was poor and worried about my sustenance, they would say to 

him: Were you poorer than Hillel? … To the rich man they said: Why have you not 

occupied yourself with the Torah? If he said: I was rich and occupied with my 

possessions, they would say to him: Were you perchance richer than R. Eleazar? It 

was reported about R. Eleazar ben Charsom that he inherited from his father one 

thousand cities on the continent as well as one thousand boats on the sea. Every day 

he would take a sack of flour on his shoulder and go from city to city and from 

province to province to study the Torah. One day his servants found him and seized 

him for public service. He said to them: I beg of you, let me go to study the Torah. 

They said: By the life of R. Eleazar ben Charsom, we shall not let you go. [He gave 

                                                           
1

  ' וגו למקרא  חמש  ב�  הוא היה אומר:פרק ה משנה כא   אבות , משנה

2
ת יומ� ולילה וה� "כ היו עוסקי� בת"גדולי חכמי ישראל היו מה� חוטבי עצי� ומה� שואבי מי� ומה� סומי� ואעפ

 ה"מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו ע

 סומי� רב יוס! ורב ששת ,  שואבי מי� רב הונא, ללחוטבי עצי� הוא ה: פירוש הכס! משנה

3
תנו רבנ� עני ועשיר ורשע באי� לדי� לעני אומרי� לו מפני מה לא עסקת בתורה א� אומר עני הייתי : ב"יומא לה ע

 יו� ויו� היה עושה ומשתכר  וטרוד במזונותי אומרי� לו כלו� עני היית יותר מהלל אמרו עליו על הלל הזק� שבכל
בטרעפיק חציו היה נות� לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו פע� אחת לא מצא להשתכר ולא  
הניחו שומר בית המדרש להכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלקי� חיי� מפי שמעיה ואבטליו�  

בת היתה וירד עליו שלג מ� השמי� כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה אמרו אותו היו� ערב שבת היה ותקופת ט
לאבטליו� אבטליו� אחי בכל יו� הבית מאיר והיו� אפל שמא יו� המעונ� הוא הציצו עיניה� וראו דמות אד� בארובה  

 עלו ומצאו עליו רו� שלש אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה
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them much money so that they let him go.] He had never seen them, for he was sitting 

all day and night, occupying himself with the Torah. To the sensual person they would 

say: Why have you not occupied yourself with the Torah? If he said: I was beautiful 

and upset by sensual passion, they would say to him: Were you perchance more 

beautiful than Yoseph? It was told of Yoseph the virtuous that the wife of Potiphar 

every day endeavored to entice him with words — The garments she put on for him in 

the morning, she did not wear in the evening, those she had put on in the evening, she 

did not wear in the morning. She said to him: Yield to me! He said: No. She said: I 

shall have you imprisoned. He said: The L-rd releases the bound. She said: I shall 

bend thy proud stature. He replied: The L-rd raises those who are bowed down. She 

said: I shall blind your eyes. He replied: The L-rd opens the eyes of the blind. She 

offered him a thousand talents of silver to make him yield to her, to lie with her, to be 

near her, but he would not listen to her; not to ‘lie with her’ in this world, not ‘to be 

with her’ in the world to come. — Thus [the example of] Hillel condemns the poor, 

[the example of] R. Eleazar ben Charsom condemns the rich, and Yoseph the virtuous 

condemns the sensual
1
. 

There was a whole tribe, the Levites, whose task was to become masters of 

Torah. They were given no land, only cities, for they were not meant to work in the 

usual sense
2
. Any Jew can be like the Levites, however. Anyone who accepts the yoke 

of Torah study, the Sages declare, will find himself freed of the yoke of making a 

living
3
. And indeed, it is one of the enduring mysteries that those who learn in Kollel 

to this day are able, month in and month out, to put food on the table and pay their 

expenses.  

Jews are the inheritors of the most fabulous tradition of thousands of years of 

wisdom. We are proud of our Torah scholars and are privileged to support them.  

The Jewish people are the people of the book, and they have tended to reflect 

higher levels of scholarship than those around them. But there is more than just 

scholarship involved. This is not simply about poring over ancient documents.  

Firstly, the texts themselves are holy, and one’s very engagement with them is an 

                                                           
1

נו רבנ� עני ועשיר ורשע באי� לדי� לעני אומרי� לו מפני מה לא עסקת בתורה א� אומר עני הייתי ת :ב"יומא לה ע
עשיר אומרי� לו מפני מה לא עסקת בתורה א� אומר עשיר  ...  וטרוד במזונותי אומרי� לו כלו� עני היית יותר מהלל

 אמרו עליו על רבי אלעזר ב� חרסו� שהניח הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרי� לו כלו� עשיר היית יותר מרבי אלעזר
לו אביו אל! עיירות ביבשה וכנגד� אל! ספינות בי� ובכל יו� ויו� נוטל נאד של קמח על כתיפו ומהל� מעיר לעיר 
וממדינה למדינה ללמוד תורה פע� אחת מצאוהו עבדיו ועשו בו אנגריא אמר לה� בבקשה מכ� הניחוני ואל� ללמוד  

 רבי אלעזר ב� חרסו� שאי� מניחי� אות� ומימיו לא הל� וראה אות� אלא יושב ועוסק בתורה כל  תורה אמרו לו חיי
אומרי�  ] הייתי) [היה (היו� וכל הלילה רשע אומרי� לו מפני מה לא עסקת בתורה א� אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי  

וטיפר משדלתו בדברי� בגדי� לו כלו� נאה היית מיוס! אמרו עליו על יוס! הצדיק בכל יו� ויו� היתה אשת פ
שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית בגדי� שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית אמרה לו השמע לי אמר לה לאו  

זוק! כפופי� הריני מסמא  ' מתיר אסורי� הריני כופפת קומת� ה' אמרה לו הריני חובשת� בבית האסורי� אמר לה ה
! ככרי כס! לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה ולא רצה לשמוע אליה לשכב פוקח עורי� נתנה לו אל' את עיני� ה

אצלה בעול� הזה להיות עמה לעול� הבא נמצא הלל מחייב את העניי� רבי אלעזר ב� חרסו� מחייב את העשירי� 
 :יוס! מחייב את הרשעי�

2
תה ע� אחיו מפני שהובדל לעבוד  ולמה לא זכה לוי בנחלת אר+ ישראל ובביז: יב' שמיטה ויובל הל' � סו! הל"רמב
י לשרתו ולהורות דרכיו הישרי� ומשפטיו הצדיקי� לרבי� שנאמר יורו משפטי� ליעקב ותורת� לישראל לפיכ� "את י

הובדלו מדרכי העול� לא עורכי� מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלי� ולא זוכי� לעצמ� בכח גופ� אלא ה� חיל הש� 
 : וא זוכה לה� שנאמר אני חלק� ונחלת�י חילו והוא ברו� ה"שנאמר בר� י

3
ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העול� אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל  : יג' � ש� הל"רמב

והל� ישר כמו שעשהו האלקי� ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבי� ' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' לעמוד לפני ה
ז דבר  "חלקו ונחלתו לעול� ולעולמי עולמי� ויזכה לו בעה' י זה נתקדש קדש קדשי� ויהיה האשר בקשו בני האד� הר

 : מנת חלקי וכוסי אתה תומי� גורלי ברי� רחמנא דסייע�' ה אומר ה"המספיק לו כמו שזכה לכהני� ללוי� הרי דוד ע
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uplifting experience. Secondly, a scholar is one who studies in order to observe – a 

non-observant scholar of the Torah is a contradiction in terms. It is, in fact, forbidden 

to teach someone who has no commitment to keeping what he has learned,
1
 just as it 

is forbidden to learn from a Rabbi who is not setting the right example
2
.  Our wisdom 

should never run ahead of our conviction to implement that wisdom
3
. 

Teaching Torah 

 תורה ויבין פירוש  ועובר על זה ולא לימד את בנו תורה עד שידע לקרת בספר :  חינוך תיט

 . ביטל עשה זה,  הכתובים כפשטן 

The Mitzvah of Talmud Torah involves both learning and teaching Torah
4
. 

Each morning, we ask HaSh-m to place in our hearts the understanding to be able, 

among other things, to teach Torah to others
5
.  

Every Jew with any Torah knowledge has to understand that the knowledge of 

the Torah is not only his; it is  מורשה קהילת יעקב
6
, an inheritance for the entire 

congregation of Jacob
7
.   Every fellow Jew has a right to all of the Torah, including the 

chiddushim, the new insights into any part of the Torah, which any individual may 

have
8
. We are therefore not simply being generous when we teach Torah; we are 

                                                           
1

אותו למוטב ומנהיגי� אותו בדר�  אי� מלמדי� תורה לתלמיד שאינו הגו� אלא מחזירי� ) ז (רמו  ' ע יורה דעה ס "שו
 :כ מכניסי� אותו לבית המדרש ומלמדי� אותו"ישרה ובודקי� אותו ואח

2
פ שחכ� גדול הוא וכל הע� צריכי� לו אי� למדי� ממנו עד שיחזור  "הרב שאינו הול� בדר� טובה אע) ח(ע ש� "שו

 : למוטב

3
וכל שחכמתו קודמת  . חכמתו מתקימת , מת לחכמתוכל שיראת חטאו קוד, רבי חנינא ב� דוסא אומר )  ט (אבות פרק ג  
וכל שחכמתו . חכמתו מתקימת, כל שמעשיו מרבי� מחכמתו,  הוא היה אומר. אי� חכמתו מתקימת , ליראת חטאו
 : אי� חכמתו מתקימת, מרבה ממעשיו

 
4

בחידוש ש אבל אפשר לחלק אות� כל אחד "שהחיוב של לימוד תורה נכפלה במקומות רבי� ע) ט"תי(כתב החינו� 
;   )ב: דברי� ה/פרשת ואתחנ� (שלו דלימוד תורה שאד� לומד לעצמו נלמד מהפסוק ולמדת� את� ושמרת� לעשת� 

 אלו –לבני� ) דברי� ו ז(ומולמדת� את� את בניכ� וכתוב בספרי  ) דברי� ו ז(ללמד תורה נלמד מושננת� לבני� 
)  ע יא"מ(�  "לשיטת הרמב. ללמד תורה לאחרי�כ ובכד הקמח למד הרבינו בחיי שג� ערבות מחייב "תלמידי� ע

לכמה  ) מצוה יז( + "והזוהר הרקיע להרשב) תיט(וכ� נוקט החינו� . ללמוד וללמד ה� שני סעיפי� למצוה אחת 
ג  "לפי הבה). קו( ק  " הסמ, ג"הבה, ) טו' מצ(ג  "ראשוני� החיוב ללמד תורה לאחרי� הוי מצוה בפני עצמה וביניה� הרס

ת היא ללמד בני� וזה נלמד מולמדת� אות� את  "המצוה הראשונה של ת: ת של תלמוד תורהיש שני מצוות נפרדו
 .בניכ� והשניה היא ללמד תלמידי� וזה נלמד מושננת� לבני�

א  '  ת פ "ת'  ע הרב הל"ל השו"ובי� כ� ובי� כ� כל הראשוני� מסכימי� שלימוד תורה לאחרי� הוא חיוב דאורייתא וז
אינו חייב לחנכו במצות מ� התורה אלא מדברי סופרי� ) נזיר כט(ל המצות וג� אביו י שהקט� פטור מכ"אעפ: א"ס

שהקט� אינו  ) א" � פ"רמב(י "מ� התורה על האב ללמד את בנו הקט� תורה אעפ) קדושי� כט(ע  "אבל תלמוד תורה מ
 '   חייב שנאמר ולמדת� אות� את בניכ� לדבר ב� וגו

5
 ללמוד וללמד ... ות� בלבנו בינה 

6
 רי� לג דדב

7
 כ גרי� בכלל"� על חומש דכתוב קהלות יעקוב ולא בית יעקוב או זרע יעקוב ללמד שג"ופירש הרמב

8
הלומד מכל אד� דהיינו א! שהחכ� משפיע   איזה חכ�: מד' ס)  הנקרא פתחא זעירא (וזה לשו� המקנה בהקדמתו  

ל יותר  "ש חז"לו לומד מה� והוא כעני� מחלקי תלמידיו כדי להשפיע לה� הרי הוא כא מ כיו� שהוא מקבל "לתלמדיו מ
ש יותר מפני שמה " העשיר מקבל כל חלקי העניי� כדי לפרנס� ומ ממה שעשיר עושה ע� העני עני עושה ע� העשיר כי 

י ממי מקבל ולמי נות� "משפיע לעניי� הוא גלוי לעי� כל אבל מה שעניי� משפיעי� לעשיר הוא מת� בסתר שא שהוא
לתלמידיו  ל וכ� הוא בחכ� הלומד ע� תלמידיו כי חלקי החכמה הראוי"� ז"הרמב ש"כמשהוא הצדיק המובחרת 

                                .הוא מקבל להשפיע לה�

ואפילו אותו שאינו ראוי לכ� רק  : א"וכתב וגר .  וצרי� לברר כמה תורה צרי� אד� ללמוד עד שבא בגדר חיוב ללמד

 )ז "ז ס"אב� שלמה פ( מרבו אפילו הכי ילמד לאחרי� ולא יאמר עדיי� אינו ראוי מאביו או  שיש לו חידושי תורה

והנה בזה יש עוד עני� כי צרי� הרב  ): הרב מאוזורוב(משה יחיאל הלוי אפשטיי� '  כתב הר)  שער התורה(וברשפי אש דת 
.  לרב בלי תלמידי�א "א לתלמידי� בלי רב א"כי כש� שא,  ללמד תורה לאחרי� בשביל עצמו שלא תשכח תורה ממנו
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giving over something which truly belongs to the people we are teaching
1
. Since this 

Torah is our life-line to spirituality, when we teach someone Torah it is as if we 

created him.
2
  

Teaching the next generation is a great privilege and an awesome 

responsibility.  It takes care and patience to ensure that the next generation really 

understands the Torah which the Jews have been studying for thousands of years
3
. 

One who teaches Torah connects that generation all the way back to Sinai,
4
 and it is 

as if he has taught all future generations until the end of days to be able to receive this 

beautiful tradition as well
5
. 

In addition to the obligation that devolves upon each individual to teach 

Torah, there is also a communal obligation to set up Torah institutions for the 

education of the next generation
6
. 

 

  Thus Rambam
7
 writes

8
: 

                                                                                                                                                                      
כל זמ�  , יוחנ� ב� זכאי' חמשה תלמידי� היו לו לר) ז "קהלת רבה פ( ל "ונביא בזה את הספור הנפלא שמספרי� חז

מקו� מי� יפי� ונו! , אלעזר ב� ער� אצל אשתו לאמאוס' הל� ר,  הלכו ליבנה/כשנפטר , שהיה קיי� היו יושבי� לפניו
? מי צרי� למי: אמרה.  כיו� שלא באו בקש ליל� אצל� ולא הניחתו אשתו. המתי� לה� שיבואו אצלו ולא באו. יפה

ש עוד מה  "ע. כ"שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו ע... ?  מי דרכו ליל� אצל מי: אמרה לו. ה� צריכי� לי: אמר לה
 שכתב    

 
1

 בהר סיני מצינו בדברי כתוב שא! הדורות העתידי� היו)  נצבי�(ה כתוב ות� חלקנו בתורת� ובתנחומא  "וכ� באבות פ
 /רשפי אש דת  (ל שמי שמחזיק בתורה רק לעצמו ואינו נות� מחלקו בתורה לאחרי� יש בזה משו� גזל ברוחניות  "חז

 ) שער התורה

וא� לא נעביר את  . כתב שכל אחד אחראי להוריש את חלקו המיוחד לעול� רב צדוק הכה� במחשבות חרו+
 .נצטר� לחזור בגלגול כדי למלא את אחריותינו)  או כתיבהעל ידי לימוד(החידושי� שלנו לאחרי� 

2
שנאמר ואת הנפש אשר  , אמר ריש לקיש כל המלמד את ב� חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו:  סנהדרי� צט

ל ג� כ� שכל המלמד ב� חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה  "ובקידושי� למדנו חז) בראשית יב ה(עשו בחר� 
 . אלקי� בחורב' יו� אשר עמדת לפני ה: וסמי� ליה, והודעת� לבני� ולבני בני�: שנאמר, נימהר סי

3
הרב שלימד ולא הבינו התלמידי� לא יכעוס עליה� אלא שונה וחוזר הדבר כמה פעמי� עד  : י' ד רמו ס "ע יו"שו

ה פעמי� וא� יכעוס עליו שיבינו עומק ההלכה ולא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבי� אלא שואל וחוזר ושואל כמ
 : רבו יאמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צרי� ודעתי קצרה

4
כל המלמד את ב� בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שנאמר והודעת� לבני� ולבני : א"קידושי� ל

 אלקי� בחורב ' בני� וסמי� ליה יו� אשר עמדת לפני ה

5
כ� ולא בני בניכ� ומה אני מקיי� והודעת� לבני� ולבני בני� לומר ל� שכל  ולמדת� אות� את בני: א"קידושי� ל

 המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולב� בנו עד סו! כל הדורות 

א  "כדמצינו בבא בתרא כ.  האחריות לתלמוד תורה בכלל ישראל מוטלת ג� על הצבור :  ' פרק ב, ל העבותות אהבה"וז6
וכ� בכל עיר ועיר  , יהיו מלמדי� לתלמידי�] פל� הרבה מדינות בפל� אחד, י"רש[ל שבכל פל� ופל� "ו חזא שתיקנ"ע

ב  "בהעמק שאלה להנצי' וע.  ג"ה ס"ד רמ"ע יו"ב ובשו"ב ה"ת פ" ת' � הל"ונפסק להלכה בהרמב, יהיו מלמדי תינוקות
פ שתקנת יהושע ב� גמלא "אע, לא נתבטלהשמפרש שהתקנה שיהיו ישיבות בכל פל� ופל� ] ' אות ג,  ב "שאילתא קמ[

ואילו , וזה משו� שתקנת יהושע ב� גמלא היתה רק על תינוקות של בית רב�.  המאוחרת יותר חלה ג� על כל עיר ועיר
מ  " מכ, ג מלמדי תינוקות בכל עיר"וכשהתקי� יהושע ב", ב ש�"ל הנצי"וז.  ז"ז וי"התקנה הקדומה היתה ג� על בני ט

א לתק� שיהיו בכל עיר ועיר מלמדי� לתלמוד שיצאו  " הגדולות שהיו עד הכא בכל פל� ופל� דודאי אלא בטל הישיבות
ונראה שהחיוב להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר הוא לא רק לגבי ". לתכלית הראוי כמו שאפשר בכל פל� ופל�

 .בכל גיל שהוא" ינוק של בית רב�ת"שהוא נחשב כ.  ילדי� קטני� אלא הוא ג� לגבי כל מי שלא זכה ללמוד תורה 

7
 ב/א : הלכות תלמוד תורה א

8
כש� שחייב אד� ללמד את בנו ) ב ... (אבל קט� אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדת� אות� את בניכ� לדבר ב� 

� כ� הוא חייב ללמד את ב� בנו שנאמר והודעת� לבני� ולבני בני� ולא בנו וב� בנו בלבד אלא מצוה על כל חכ� וחכ
פ שאינ� בניו שנאמר ושננת� לבני� מפי השמועה למדו בני� אלו תלמידי� "מישראל ללמד את כל התלמידי� אע

כ למה נצטוה על בנו ועל ב� בנו להקדי� בנו לב� בנו וב� בנו "שהתלמידי� קרויי� בני� שנאמר ויצאו בני הנביאי� א
 לב� חבירו 
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A father is obligated to teach his child (a minor)  תורה as it says:  

"And you will teach them to your sons to speak of them..." Just as a 

person is obligated to teach his son, so too he is obligated to teach 

his grandson, as it says, "and you should make it known to your sons 

and your son's sons
1
" and not only his son and his son's son but it is 

a Mitzvah on every wise man in Israel to teach all the students even 

though they are not his sons, as it says, "and you will teach it to your 

sons". From the Oral tradition the Sages learned that 'your sons' are 

your students, for students are called sons as it says "and the sons of 

the prophets (referring to the students of prophecy) went out
2
".  If so, 

why is one commanded on his son and his son's son? To [teach] the 

priority of a son over a son's son and a son's son over someone 

else’s son."
3
 

Similarly, in Parshas BaMidbar, the verse states: And these are the 

generations of Aaron and Moshe
4
. Yet, it continues to mention only the children of 

                                                           
1

ח את הדברי� אשר ראו עיני� ופ� יסורו מלבב� כל ימי חיי� רק השמר ל� ושמר נפש� מאד פ� תשכ) ט ( ד דברי�
 :והודעת� לבני� ולבני בני�

2
אלחנ� שרק בשעה שכבר הוא תלמידו מיקרי בנו ' כתב הר) טוב/ד! קיג במהדורת קב אריה ח�(אמנ� בקוב+ שעורי� 

זכור אותו  . בבא בתרא כא ' הגמאבל כל זמ� שלא למד לפניו עדיי� אינו בנו ואינו חייב לעשותו שיהא בנו והוכחתו מ
מי שאי� . שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה . איש לטוב ויהושע ב� גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל

התקינו שיהו מושיבי� מלמדי תינוקות .  ולמדת� את�–ולמדת� אות�  ? מאי דרוש. לו אב לא היה למד תורה
ל דודאי בשעה  " וי) י דברי� ש�"רש(י� אלו התלמידי� שקרויי� בני� וקשה הא כתיב ושננת� לבנ' בירושלי� וכו

כ ולפי דבריו "שכבר הוא תלמידו מיקרי בנו אבל כל זמ� שלא למד לפניו עדיי� אינו בנו ואינו חייב לעשותו שיהא בנו ע
תחיל לקרב  ולפי זה המקור לה. � בכתבו שתלמידי� נקראי� בני� היינו לאחר שהתחיל ללמד�"ג� זה כוונת הרמב

ת אבל זה רק לפני תקנת יהושע ב� גמלא אבל אולי כוונת התקנה היתה לא רק על  " מישהוא הוא לא מהמצוה של ת
ואולי אפשר להגיד שהתקנה הרחיב  . כ לחייב כל אחד בישראל ללמד מי שיכול"הצבור להקי� מערכת של חינו� אלא ג

 .ע"ת וצ"מדת לגדר של בני� בנוגע להחיוב של תאת כוונת הפסוק להכניס את כל ישראל אפילו אלה שלא ל 

3
 :ק ד וה וראיתי באלו� איש לרעהו"א ס "ש בגר"ג ע' רמה ס ' ד ס"ע יו"וחיוב זה ללמד לאחרי� איתא בש

 ! מצוה לאד� ללמד תורה לתלמידי� ג� א� אינ� בניו ובני בניו 

מזכיר אלא בני אהר� ונקראו תולדות משה  ואינו : י"וכתב רש) 'א/'פרק ג" (ואלה תולדות אהר� ומשה: "למד מהפסוק

ולא  : מוסי!' ה הק"והשל.  ל"עכ.  שכל המלמד את ב� חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו…לפי שלמד� תורה 

על  …והרב משפיע בו נשמה , כי אביו ואמו נתנו לו הגו!, כי אדרבה הוא ילדו בעצמו, תאמרו כאילו ילדו ולא ילדו ממש
 . ד "עכ. אז שכרו כפול מ� השמי�, ובחינ�, ה כ� ולומד ומלמד ב� חברו תורה כ� אשרי מי שעוש

ותיר+  ? וא� כ� בדי� שיהיו הכל תולדותיו, והלא לכל ישראל לימד, וכי לבני אהר� בלבד לימד משה : והקשו המפרשי�
ואלמלא היו . 'י ה י ציוו"עפ, דכיו� שהתורה שניתנה למשה לא ניתנה אלא ללמד לישראל): בספרו גור אריה(ל  "המהר

אבל לבני אהר� לימד משה  , בלמדו אות�, לא שיי� לומר שישראל יהיו בניו, ישראל לא היתה תורה ניתנת למשה
 . ובחלק זה נחשב כאילו ילד�, מעצמו יותר ממה שלימד לישראל 

וא להפסיד ולכאורה עלול ה, כי מי שמקדיש מזמנו ללמד תורה לאחרי� א! כי חלשי� ה� בלימוד�, וחשוב לזכור
ל על  "וכפי שדרשו חז! בזה שמלמד� מרויח יותר, אלא אדרבה , אי� הדבר כ�.  מכ� שהרי יכל ללמוד יותר בלעד�

חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה וחד אמר זה  ) 'ג/ב"תהלי� קי" ( הו� ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד"הפסוק 
 :)  כתובות נ(הכותב תורה נביאי� וכתובי� ומשאיל� לאחרי� 

כמו שהנות� צדקה לא רק שלא נחסר לו כלו� אלא עוד .  בזה דומה המלמד אחרי� לצדקה : א"וביאר ש� המהרש
 . אלא עוד מוסי! לו לימוד, לא רק שאינו מחסיר מתורתו כלו�, כ� הוא המלמד לאחרי�.  מוסי! לו ברכה

ש "ראיתי מתלמידי הגר: ל"ש שקאפ זצ"בש� הגר) בספרו טע� ודעת(א  "מ שטרנבו� שליט"כיוצא בזה הביא הגר
כשמעניק מדעתו וחכמתו , כ� ג� בצדקה ברוחניות, כמו בצדקה של ממו� יש בה סגולה להעשיר בעליה, שקאפ בשמו

 /ושמעתי. להרבות תלמידי� בחייו' יזכה לברכת ה, וא� יש לו תלמיד בנערותו. ומפריש מה� מעשר ללמד אחרי�
רק כשהקדישו זמ� מועט  , והתפללו ולא נענו,  שלא ראו ברכה בלימוד� מכמה בחורי ישיבה/מ שטרנבו�"מוסי! הגר

 .והוא בזכות הצדקה ברוחניות, זכו לברכה והצלחה , כל יו� לעזור לבחור חלש

4
 :ואלה תולדת אהר� ומשה ביו� דבר יהוה את משה בהר סיני : במדבר ג א
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Aaron. Rashi explains that because Moshe taught Aaron’s children they were 

considered his children as well
1
.  

Many Torah-observant people feel that they simply do not have enough time 

for both their own learning and teaching or tutoring as well. The truth is, however, 

that by imparting our Torah wisdom to others we are not losing out on our own 

learning
2
. The Sages make it clear that, in the end, a teacher will learn more Torah 

than he would have learned otherwise
3
. And, the Sages repeatedly point out the 

enormous positive implications of one who does teach others.
4
 

While one can certainly fulfill the Mitzvah of teaching others by teaching 

anyone
5
, even a relatively knowledgeable Jew, there is a special obligation to teach 

those who are most ignorant and therefore in greatest need of being taught
6
.  Although 

the Halacha does restrict the teaching of the Torah to what it defines as “an 

appropriate student”
7
, this restriction would not apply to those who have grown up 

non-observant
8
. 

 

                                                           
1

קראו תולדות משה לפי שלמד� תורה מלמד שכל  ואינו מזכיר אלא בני אהר� ונ/ואלה תולדת אהר� ומשה : ש�, י"רש
 המלמד את ב� חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו 

והרב  , כי אביו ואמו נתנו לו הגו!, כי אדרבה הוא ילדו בעצמו, ולא ילדו ממש, ולא תאמרו כאילו ילדו: ה"ובשל
 משפיע בו נשמה

2
ת ואינו מפרנס מתורתו " א� יש באד� ד:  ז"בי אליהו פכלהיפ� א� לא מלמדו גור� היזק לעצמו וכמו שכתוב בתנא ד

כל המלמד ב� חברו  , לאחרי� גור� רעה לעצמו וא� מלמדו גור� טובה לעצמו שנאמר בפרק השוכר את הפועלי�
וכל המלמד את ב� ע� האר+ תורה  . א� תשוב ואשיב� לפני תעמוד:  שנאמר , תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה 

 . זירה מבטלה בשבילוה גוזר ג"אפילו הקב

3
 )מכות ( ומתלמידי יותר מכול� 

4
'  במס, כז כתוב שיהיה נכלל על ידי זה בתו� הטובה העתידה לבא על ישראל בימות המשיח' בתנא דבי אליהו פ

כל המלמד ב� חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני בבא מציעא בהשוכר את  : א כתוב"קידושי� פ
 . ה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו וכ� הרבה כיוצא בזה"א זוכה ויושב בישיבה של מעלה וש� פהפועלי� כתוב שהו

5
א� זה מקו� של ,  תורה הוא ללמד מה שדרוש/וכ� אמר רב אלחנ� וסרמ� שהגדר של הרבצת. כל אחד לפי מדריגתו

.    נחשב הרבצת התורה  וזה…וא� זה מקו� של פשוטי עמ� יש ללמד פסוק מחומש , למדני� צרי� לחדש פילפולי�
 )בספר קוב+ מאמרי� ואגרות ד! קיג(

6
מ תקרבו לתורה וזהו אוהב את הבריות כי זהו אהבה "ומ: א"כ� אפשר לדייק מהרוח חיי� על אבות סו! משנה יב פ

 '  אמיתית וגו

 משמע שיש עני� מיוחד לקרב הרחוקי� ללמוד התורה 

7
� שמי  "והמשי� הרמב' לא לתלמיד הגו� נאה במעשיו או בת� וגואי� מלמדי� תורה א:  א ' ת הל " ת' ד מהל"� פ"ברמב

 .     שהיה הול� בדר� לא טוב קוד� מחזירי� אותו למוטב לפני שלומדי� אותו

8
כ לת� אפשר ללמוד תורה ובכס! משנה ולח� משנה הגדיר ת� כמי שלא ידוע לנו האופי  "� שג"מזה שכתב הרמב

)  פשר לומר דמי שלא שומר תורה ומצוות בודאי אינו הגו� אבל לא נראה כ� א ולפי זה היה א. שלו א� הגו� הוא או לא
� הוסי! שכל השונה תלמיד שאינו הגו� כאילו זרק אב� למרקוליס ולי נראה שזה נתינת טע� של האיסור "דהרמב

ה ומצוות  מפני שא� ילמד אותו קוד� עלול להשתמש בתורה לרע והוי כזורק אב� למרקוליס אבל מי שאינו שומר תור
משתמש בתורה שלומד לקנטר בה ומעשי� שבכל יו� שבזמנינו למוד תורה הוא עיקר הדר�  , על פי רוב, בזמנינו לא

ל שסת� רשע אינו בגדר זה שג� הוא  "ושנית הלא ראינו אפילו בזמ� של חז. שמחזירי� אנשי� חילוני� לתורה ומצוות
ש אומרי� אל  "והעמידו תלמידי� הרבה שב: ב משנה ט"ת� פוכ� איתא באבות דרבי נ. מתקרב על ידי לימוד תורה

ישנה אלא למי שהוא חכ� ועניו וב� אבות ועשיר ובית הלל אומרי� לכל אד� ישנה שהרבה פושעי� היו בה� בישראל 
ועיי� (יהושע ב� פרחיה  ' בנוגע לר: ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מה� צדיקי� חסידי� וכשרי� וכ� משמע מסוטה מז

א בספרו על אבות פתל עיניי� א א שהקשה ממקורות אחרי� וחילק באופ� שמתאי� לדברינו כא� וג� משמע  "דבחי
 )  פירוש במדות ולא בשמירת המצוות, מהמאירי על אבות ש� שאינו הגו� 
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Of those ignorant of the Jewish tradition the Chofetz Chaim said
1
:  

One should arouse his sensitivities towards these people and 

have mercy upon them, as if he were to see an impoverished man 

stark naked for lack of clothes. For with what will this [ignorant] 

person cover his soul in the World to Come given that he is bare of 

Torah and Mitzvos?
2
  

Therefore, the Chofetz Chaim felt that it is a special עת לעשות לד'  in our 

ignorant generation to teach those most alienated from the Torah: 

 Therefore it is incumbent on everyone who has absorbed even a bit of Torah 

knowledge, each one according to who he is, to make efforts to teach what he is able: 

If he knows Chumash, he should make a learning group and teach others; if he knows 

Mishneh, he should make a Mishneh group and study with them, etc.
3
 

Although some people may not consider themselves qualified to engage in 

other aspects of outreach, even a secular person can relate to the teaching of Torah in 

its pure form
4
. 

                                                           
1

 ז "ג פ"אהבת חסד ח

2
אי� לו לבוש כי במה  וצרי� האד� להתעורר בנפשו על אנשי� כאלו ולרח� עליה� כמו א� היה רואה איש עני ערו� ש

'  ומביא ראייה לדבריו מהתנא דבי אליהו רבה פ' יכסה נפשו ש� בעול� העליו� אחרי שהוא ערו� מתורה וממצות וגו 
 . כז

3
ישתדל לעשות בזה  , א לפי מה שהוא "א שיש רק מעט תורה בתוכו כ"כ על כל או"ע": 'עת לעשות לד"ל במכתבו "וז

 '   א� יודע משנה יעשה חבורה לומדי משניות וילמד עמה� וגו,  וילמד לאחרי�יעשה חבורה, א� יודע מקרא , כפי כחו

4
הבריות סוברי� שבכדי להשפיע למוטב על יהודי אמריקה  : ל אחרי ביקורו לאמריקה"וכבר אמר הרב אלחנ� וסרמ� ז

לא להשמיע דיבור  אינ� צרי� א.  טעות הוא לחשוב ככה. מי יודע מה דברי� נשגבי� צרי� להשמיע בפניה�, ) הרחוקי�(

מפי . (ובלעי� כל מלה , אלא משימי� אזניה� כאפרכסת , ולא סת� מקשיבי�!   ותיכ! מקשיבי�–תורה אמיתי  
 ) השמועה בקוב+ מאמרי� ואגרות ד! קה 


