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Judging Others 

Shabbat Shuva, 5773 

Introduction. 

The recent Siyum HaSha”S was the catalyst for me to commit to the Daf Yomi program.   Aside 

from the benefit of providing a good way to review what one already has studied, on any given day one 

might encounter a Sugya that he has either forgotten, or to which he never paid all that much attention 

in the first place. Two Sugyot from the last few days of Daf Yomi which currently calls for studying 

Tractate Berachot, have captured my imagination particularly at this time of year, and it is these 

Talmudic passages, along with their implications, that I wanted to share with you this Shabbat Shuva.  

 

  ב עמוד מז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד (1

 . והלכתא וספרי ספרא דתני תחליפא, בר מנשיא דרב עליה אזמין לא 1חמא בר רמי
  R. Menashya bar Tachlifa was a scholar on some level, and even so, Rami Bar Chama showed public disrespect towards him. 

We have to presume that there were only three people who potentially could constitute the Zimun, and Rami bar Chama 

pointedly refused to participate, reflecting his feeling that at least one of the additional members was disqualified.  

 

 . תחליפא בר מנשיא ארב אזמין דלא אלא חמא בר דרמי נפשיה נח לא: רבא אמר, חמא בר דרמי נפשיה נח כי
  This show of disrespect is being identified as the cause of the death of this man! How many times did this occur? Was there 

ever a discussion between the two protagonists regarding this behavior? How did it come to be that Rava became aware of 

this? Was it the “talk of the town”? Accepting the premise that one’s death (or other afflictions) can be said with certainty to 

arise from some sort of transgression, was there nothing else in Rami bar Chama’s life to which attention might be drawn?
2
 

 

  "!הארץ עם זה הרי חכמים תלמידי שמש ולא ושנה קרא אפילו: אומרים "אחרים, והתניא     
  A Rabbinic source that possibly justifies Rami bar Chama’s actions? Citing this source impugns Rav Menashya by suggesting 

that despite his learning, he was lacking in the value of “Shimush Talmidei Chachamim”
3
—serving and thereby learning by 

example from the behavior of scholars.  

 

 . אבתריה דק דלא הוא חמא בר ורמי, לרבנן להו דמשמע תחליפא בר מנשיא רב שאני -
  The first answer supports Rava’s analysis, i.e., Rami bar Chama was wrong in his assessment and therefore deserved to 

suffer a consequence.  

 

                                                           
1
 .רב הונא, תלמידו של בבלבדור השלישי לחכמי  וראאמהיה  

2
  מב פרק בראשית 
ֹּאְמרּו( כא) ִמים ֲאָבל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש וַי ינּו ְבִהְתַחנְנֹו נְַפׁשֹו ָצַרת ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָאִחינּו ַעל ֲאנְַחנּו ֲאׁשֵׁ לֵׁ ינּו ָבָאה כֵׁן ַעל ָׁשָמְענּו וְֹלא אֵׁ לֵׁ  אֵׁ

ֹּאת ַהָצָרה  :ַהז
ן וַיַַען( כב) ָֹּתם ְראּובֵׁ ֹּר א אמ יֶכם ָאַמְרִתי ֲהלֹוא לֵׁ ֹּר ֲאלֵׁ אמ  :נְִדָרׁש ִהנֵׁה ָדמֹו וְַגם ְׁשַמְעֶתם וְֹלא דַביֶלֶ  ֶתֶחְטאּו ַאל לֵׁ

    ק"רד
 היה מה ולבדוק במעשיו לפשפש לו ראוי לאדם צרה כשתבא כי הזה בספור למדנו - הזאת הצרה אלינו באה כן על

 :כפרה ממנו ויבקש, האל לפני ויתודה עליו ויתחרט שעשה הרע המעשה
 (1385)תורה שלמה, פ' מקץ ד'  במדבר רבה יג:יז

אע"פ שאירע לשבטים שבא לידיהם מכירת יוסף את סבור שלא הי' בא לידם אותו המעשה אלא א"כ היו רשעים 
במעשה אחרים, לאו אלא צדיקים גמורים היו ולא בא לידם חטא מעולם אלא הוא הה"ד "ויאמרו איש אל אחיו אבל 

מצאו אלא זה בלבד ומתוך גנותם סיפר אשמים אנחנו שהיו מפשפשים בעצמם למה אירע להם תפיסת מצרים ולא 
 הכתוב שבחם שלא הי' בידם עון אלא זה בלבד.

3
 See addendum. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%90
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4.דמי מרבנן כצורבא - להו וגריס דרבנן מפומייהו שמעתתא דשמע: אחרינא לישנא
 

 The second answer also supports Rava’s analysis, attributing to R. Menashya bar Tachlifa conceptual learning that was 

equivalent to serving/spending time with scholars. 

  א עמוד נ דף ברכות מסכת בבלי תלמוד (2

 , כך על אותו תופסין אין ”נברך“ שאמר בין ”ברכו“ שאמר בין: הכי נמי תניא א(

 . כך על אותו תופסין והנקדנין                       

 . לאו אם הוא חכם תלמיד אם ניכר אדם של ומברכותיו
 If a person has memorized the correct formulation of a blessing, or is reading it from a printed page, how does that indicate 

anything about his learning or his general status? On the other hand, if a person has a reading disability, does that 

necessarily put him in the category of someone who is to be viewed negatively? 

 ? כיצד

 . בור זה הרי - "ומטובו", חכם תלמיד זה הרי - ”ובטובו“: אומר רבי (ב

  ”!לעולם עבדך בית( את) יברך ומברכתך“ )'ז' ב שמואל( והכתיב: דימי לרב אביי ליה אמר

 . שאני בשאלה -

  ”!ואמלאהו פיך הרחב“ )א"פ תהלים( הכתיב, נמי אלהבש -

 . כתיב תורה בדברי ההוא -

 . בור זה הרי - ”חיים“, חכם תלמיד זה הרי - ”חיינו בטובו“: אומר רבי, תניא ג(

 . כנהרבלאי הלכתא ולית, איפכא מתני נהרבלאי

 . בור זה הרי - ”משלו נושאכל למי“, חכם תלמיד זה הרי - ”משלו שאכלנו נברך“: יוחנן רבי אמרד( 

 הנסים כל את ולנו לאבותינו שעשה למי“ אמרינן והא: אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר

 ! ”האלו

 . הוא בריך קודשא - ניסי עביד מאן, מילתא מוכחא התם: ליה אמר -

  5.בור זה הרי - ”שאכלנו המזון על“, חכם תלמיד זה הרי - ”משלו שאכלנו ברוך“: יוחנן רבי אמרה( 

                                                           
4
  Berachot 47b Soncino translation. 

Rami b. Hama refused to count to zimmun R. Menashiah b. Tahalifa who could repeat Sifra, Sifre, and halachah. 
When Rami b. Hama died, Raba said: Rami b. Hama died only because he would not count R. Menashiah b. 
Tahalifa for zimmun. But it has been taught: Others say that even if one has learnt Scripture and Mishnah but 
has not ministered to the disciples of the wise, he is an 'am ha-arez? — R. Menashya  b. Tachalifa was different 
because he used to minister to the Rabbis, and it was Rami b. Hama who did not make proper inquiries about 
him. According to another version, he used to hear discussions from the mouth of the Rabbis and commit them 
to memory. and he was therefore like a Rabbinical scholar.  
Ibid. ArtScroll translation. 
…but who had apparently not served Tora scholars… 
A different version: R. Menashya b. Tachalifa was different that the am ha-arez mentioned in the Baraita, 
because he listened to the teachings from the mouths of the Rabbis and reviewed them and therefore he was 
considered like a young Tora scholar even though he had not studied with senior Tora scholars.

22
  

22 
According to this version, R. Menashya b. Tachalifa never did study Gemora, i.e., he never participated 
in discussions aimed at clarifying the Mishna. However he did study the conclusions brought about by 
those discussions, and as such knew the true meanings of the Mishnas. Therefore, he was different than 
the mere student of Mishna whom the Baraita classifies as an am ha-arez. 

5
   Ibid. 50a 

It has been taught to the same effect: Whether he says 'Bless' or 'Let us bless', no fault is to be found with him 
for this. But those who are punctilious do find fault with him for this.  And from the way a man says the 
benedictions it may be recognized whether he is a scholar or not. For example, Rabbi says: If he says 'and by his 
goodness', he is a scholar; if he says 'and from his goodness', he shows himself an ignoramus.  Said Abaye to R. 
Dimi: But it is written, “And from thy blessing let the house of thy servant be blessed forever”?  — In a petition it 
is different. But of a petition also it is written, “Open thy mouth wide and I will fill it”?  — That was written with 
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 בור              תלמיד חכם                  

 ברכורבותי  יהי שם השם מברך מעתה ועד עולם     נברךרבותי  א(

 שאכלנו משלו למי שאכלנו משלו נברךברשות מרנן ורבותי ד( 

 חיינו ומטובו חיינו ובטובוברוך שאכלנו משלו  (ב

 חייםבו ובטו חיינוובטובו ברוך שאכלנו משלו ג( 

 שאכלנו על המזון ובטובו חיינו משלושאכלנו  ברוךה( 

 

1a) א עמוד מה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד  

 . לזמן חייבין כאחת שאכלו שלשה/. משנה/

 מזמנין - 6והכותי, כזית שאכל והשמש, שנפדו והקדש שני מעשר, תרומתו שנטלה ראשון ומעשר, דמאי אכל

 פחות שאכל והשמש, נפדו שלא והקדש שני ומעשר, תרומתו נטלה שלא ראשון ומעשר, טבל אכל. עליו

 7...עליו מזמנין אין - והנכרי, מכזית

 

1b) ב עמוד מז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד  

  !הארץ עם על מזמנין אין, ותניא, הארץ עם אלא יהא לא? אמאי. עליו מזמנין והכותי

 . חבר בכותי: אמר אביי

 ; עסקינן מאיר דרבי עליה דפליגי ’דרבנן הארץ בעם והכא, הארץ עם בכותי תימא אפילו: אמר רבא

 ; מאיר רבי דברי, בטהרה חוליו אוכל שאינו כל? הארץ עם איזהו; דתניא

 , כדחזי מעשרי עשורי - כותאי והני, כראוי פירותיו מעשר שאינו כל: אומרים וחכמים            

  .זהירי מזהר באורייתא דכתיב דבמאי

                                                                                                                                                                                           
reference to words of Torah. It has been taught: Rabbi says: If one says, 'And by his goodness we live', he shows 
himself a scholar; if he says 'they live', he shows himself an ignoramus.  The scholars of Neharbel  state the 
opposite,  but the law is not as stated by the scholars of Neharbel. R. Yochanan says: If one says 'let us bless Him 
of Whose Bounty we have partaken' he shows himself a scholar; if he says 'Let us bless the One of Whose Bounty 
we have partaken', he shows himself an ignoramus.  Said R. Aha the son of Raba to R. Ashi: But do we not say 
“We will bless the one who wrought for our ancestors and for us all these miracles”?  — He replied: There the 
meaning is obvious, for who performs miracles? The Holy One, Blessed be He. R. Yochanan said: If one says 
'Blessed is He of whose bounty we have eaten', he shows himself a scholar. If he says, 'For the food which we 
have eaten',  he shows himself an ignoramus. 

6
. בימי ספר מלכיםכפי שמסופר ב אשור, המכונים גם "גרי אריות", אינם יהודים לפי מסורת ישראל. מוצאם הוא מהכותים 

ציווה על ניתוק מהם והיו מלחמות בינם לבין היהודים, עד אשר הורקנוס המלך מבית חשמונאים  עזרא הסופר הבית השני
חבל ארץ . בהמשך היה קשר רופף בין שני העמים. לאחר חורבן הבית השני הם נשארו ב הר גריזיםהחריב את מקדשם ב

. 02-. הם סבלו קשה מרדיפות ומספרם פחת לפי המשוער ממיליון נפש למאות בראשית המאה השכם, בעיר בשומרון
 ם נהגו לסייע להם בקיומם. היהודי

 דהיינו הם אלה אשר "שמרו" על המסורת היהודית המקורית מימי יהושע בן נון, עת -מכנים עצמם "שומרים"  שומרוניםה
ולא צאצאי  שבט לויובתוכן יש אפילו בני  מנשהו אפריםהתפרדו מהם שאר שבטי ישראל. הם סבורים שהם צאצאי שבטי 

 כל האמור בבמקורות היהודיים על הכותים אינו מקובל עליהם ובהזכרתם הם רואים עלבון. האשורים.
     http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D 
7
  Ibid. 45a 

MISHNAH. IF THREE PERSONS HAVE EATEN TOGETHER, IT IS THEIR DUTY TO INVITE [ONE ANOTHER TO SAY 
GRACE]. ONE WHO HAS EATEN DEMAI,  OR FIRST TITHE  FROM WHICH TERUMAH HAS BEEN REMOVED,  OR 
SECOND TITHE OR FOOD BELONGING TO THE SANCTUARY THAT HAS BEEN REDEEMED,  OR AN ATTENDANT 
WHO HAS EATEN AS MUCH AS AN OLIVE OR A CUTHEAN MAY BE INCLUDED [IN THE THREE]. ONE WHO HAS 
EATEN TEBEL OR FIRST TITHE FROM WHICH THE TERUMAH HAS NOT BEEN REMOVED, OR SECOND TITHE OR 
SANCTIFIED FOOD WHICH HAS NOT BEEN REDEEMED,  OR AN ATTENDANT WHO HAS EATEN LESS THAN THE 
QUANTITY OF AN OLIVE OR A GENTILE MAY NOT BE COUNTED...   

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%9B%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
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 . מישראל יותר בה מדקדקין הרבה - כותים בה שהחזיקו מצוה כל: מר אמרד

 , אליעזר רבי דברי, ושחרית ערבית שמע קריאת קורא שאינו כל? הארץ עם איזהו: רבנן תנו

 , תפילין מניח שאינו כל: אומר יהושע רבי

 , בבגדו ציצית לו שאין כל: אומר עזאי בן

 , תחופ על מזוזה שאין כל: אומר נתן רבי

  8,תורה לתלמוד מגדלם ואינו בנים לו שיש כל: אומר יוסף בר נתן רבי

 . הארץ עם זה הרי חכמים תלמידי שמש ולא ושנה קרא אפילו: אומרים אחרים

 9.כאחרים הלכה: הונא רב אמר

 תחליפא... בר מנשיא דרב עליה אזמין לא חמא בר רמי

 

1c) רב קוק על אגדתא( עין אי"ה( 

טהורה  אמונהת להיות בדרך היותר נעלה שתביא את האדם לידי השלמות העליונה, או על ידי אפשרי הידיעה

. אמנם אמתת התכונה עומק הדעת ויתרון הבירורמצד טהרת הלב ויושר הנפש, או בהעזרה עם זה עם 

, בחבורהלהראות שראוי להיות מרומם שם ה' ית' דוקא ע"י הקיבוץ אל האכילה בריעות ו, שהוא לזימוןהראוי' 

שלא כדעת הסוברים להתבושש בשימוש החושים. אמנם היא מעלה עליונה ומדת הקדושה שבה יתרומם 

, ע"כ יאתה רק לשלימי בני אדם, הת"חהאדם לדעת איך כל הנאות החושים הם שלימות וחיים אמיתיים. 

. אמנם אם ת"חשימוש , שזהו יסוד היודעים לקשר הדברים הרחוקים של הפרטים אל הכללים והעליונים
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  ו פרק דברים 
ל ְׁשַמע( ד) ֹּוָק יְִשָראֵׁ ֹּוָק ֱאֹלקינּו יְק  :ֶאָחד יְק
ת וְָאַהְבתָ ( ה) ֹּוָק אֵׁ ֶֹּדָך ּוְבָכל ְׁשָךנַפְ  ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלקיָך יְק  :ְמא
ֶלה ַהְדָבִרים וְָהיּו( ו) ִֹּכי ֲאֶׁשר ָהאֵׁ  :ְלָבֶבָך ַעל ַהיֹום ְמַצּוְָך ָאנ
יֶתָך ְבִׁשְבְתָך ָבם וְִדַבְרתָ  ְלָבנֶיָך וְִׁשנַנְָתם( ז)  :ּוְבקּוֶמָך ּוְבָׁשְכְבָך ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְתָך ְבבֵׁ
ֹּת וְָהיּו יֶָדָך ַעל ְלאֹות ּוְקַׁשְרָתם( ח) ָֹּטפ ין ְלט ינֶיָך בֵׁ  :עֵׁ
יֶתָך ְמזֻזֹות ַעל ּוְכַתְבָתם( ט)  ס: ּוִבְׁשָעֶריָך בֵׁ

  יא פרק דברים
ֹּעַ  ִאם וְָהיָה( יג) ִֹּכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוַתי ֶאל ִתְׁשְמעּו ָׁשמ ֹּוָק ֶאת ְלַאֲהָבה ַהיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנ  :נְַפְׁשֶכם ּוְבָכל ַבְבֶכםלְ  ְבָכל ּוְלָעְבדֹו ֱאֹלקיֶכם יְק
ְֹּׁשָך ְדָגנֶָך וְָאַסְפתָ  ּוַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ְבִעתֹו ַאְרְצֶכם ְמַטר וְנַָתִתי( יד)  :וְיְִצָהֶרָך וְִתיר
ֶשב וְנַָתִתי( טו)  :וְָשָבְעתָ  וְָאַכְלתָ  ִלְבֶהְמֶתָך ְבָשְדָך עֵׁ
ִרים ֱאֹלִהים וֲַעַבְדֶתם וְַסְרֶתם םְלַבְבכֶ  יְִפֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשְמרּו( טז)  :ָלֶהם וְִהְׁשַתֲחוִיֶתם ֲאחֵׁ
ֹּוָק ַאף וְָחָרה( יז) ן ֹלא וְָהֲאָדָמה ָמָטר יְִהיֶה וְֹלא ַהָשַמיִם ֶאת וְָעַצר ָבֶכם יְק ָרה וֲַאַבְדֶתם יְבּוָלּה ֶאת ִתתֵׁ ַעל ְמהֵׁ ָֹּבה ָהָאֶרץ מֵׁ  ֲאֶׁשר ַהט

ֹּוָק ן יְק ֹּתֵׁ  :ָלֶכם נ
ֶלה ְדָבַרי ֶאת וְַשְמֶתם( יח) ָֹּתם ּוְקַׁשְרֶתם נְַפְׁשֶכם וְַעל ְלַבְבֶכם ַעל אֵׁ ֹּת וְָהיּו יְֶדֶכם ַעל ְלאֹות א ין ְלטֹוָטפ ינֵׁיֶכם בֵׁ  :עֵׁ
ָֹּתם וְִלַמְדֶתם( יט) ר ְבנֵׁיֶכם ֶאת א יֶתָך ְבִׁשְבְתָך ָבם ְלַדבֵׁ  :ּוְבקּוֶמָך ָךּוְבָׁשְכבְ  ַבֶדֶרְך ּוְבֶלְכְתָך ְבבֵׁ
יֶתָך ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבָתם( כ)  :ּוִבְׁשָעֶריָך בֵׁ
יֶכם יְִרבּו ְלַמַען( כא) י יְמֵׁ ֹּוָק נְִׁשַבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ְבנֵׁיֶכם וִימֵׁ יֶכם יְק ֹּתֵׁ ת ַלֲאב י ָלֶהם ָלתֵׁ  ס: ָהָאֶרץ ַעל ַהָשַמיִם ִכימֵׁ

  טו פרק במדבר
ֹּאֶמר( לז) ֹּוָק וַי ֶֹּׁשה ֶאל יְק ֹּר מ אמ  :לֵׁ
ר( לח) ל ְבנֵׁי ֶאל ַדבֵׁ ֶהם וְָאַמְרתָ  יְִשָראֵׁ י ַעל ִציִצת ָלֶהם וְָעשּו ֲאלֵׁ יֶהם ַכנְפֵׁ ָֹּתם ִבְגדֵׁ ֹּר ֶלת ְפִתיל ַהָכנָף ִציִצת ַעל וְנְָתנּו ְלד  :ְתכֵׁ
ֹּתֹו ּוְרִאיֶתם ְלִציִצת ָלֶכם וְָהיָה( לט) ֹּוָקיְ  ִמְצֹות ָכל ֶאת ּוזְַכְרֶתם א ָֹּתם וֲַעִשיֶתם ק י ָתתּורּו וְֹלא א י ְלַבְבֶכם ַאֲחרֵׁ ינֵׁיֶכם וְַאֲחרֵׁ  ַאֶתם ֲאֶׁשר עֵׁ

ֹּנִים יֶהם ז  :ַאֲחרֵׁ
ִֹּׁשים וְִהיִיֶתם ִמְצֹוָתי ָכל ֶאת וֲַעִשיֶתם ִתזְְכרּו ְלַמַען( מ) אֹלקיֶכם ְקד  :לֵׁ
ֹּוָק ֲאנִי( מא) אֶ  ֶאְתֶכם הֹוצֵׁאִתי ֲאֶׁשר ֱאֹלקיֶכם יְק אֹלקים ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַריִם ֶרץמֵׁ ֹּוָק ֲאנִי לֵׁ  :ֱאלקיֶכם יְק

9
 Ibid. 47b 

Our Rabbis taught: Who is an 'am ha-arez Anyone who does not recite the Shema' evening and morning. This is 
the view of R. Eliezer. R. Yehoshua says: Anyone who does not put on tefillin. Ben 'Azzai says: Anyone who has 
not a fringe on his garment. R. Nathan says: Anyone who has not a mezuzah on his door. R. Nathan b. Yoseph 
says: Anyone who has sons and does not bring them up to the study of the Torah. Others say: Even if one has 
learnt Scripture and Mishnah, if he has not ministered to the disciples of the wise, he is an 'am ha-arez. R. Huna 
said: The halachah is as laid down by 'Others'.  
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הדבר הזה אפשרי ע"י עסק השימוש במה שיתברר לו בשכלו דרך ההוצאה של הפרטים מהכלל שמשתמשים 

בהם ת"ח, או שלהשלים הציור הנשגב הזה בכל מילואו צריך שבעצמו יהי' בו קנין שכלי שכבר ידע להשתמש 

בלא בירור מדעי, לרומם את בדרך ההוצאה הזאת של הפרטים אל הכלל. והנה אם תהי' אפשרות  לאמונה 

האדם אל תכלית השלמתו, אז גם לשלמות זו העליונה די במה דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגרסי להו. 

א"כ יש בידו  הציור של ההוצאה אל הפועל את הפרטים מכח הכלל. ואל לא עלה במעלה זו שתתעצם ג"כ 

ונה להביא עד המדה הגבוהה שבגבוהות, שהיא בנפשו להיות הוא המוציא אחר עמל הציור, דיה קדושת האמ

מדת הקדושה הראוי' לשומה לתכלית הרצוי בזימון ותכלית רוממות ענין הסעודה והרחבתה ע"י קיבוץ וריעות. 

אמנם אם מבלעדי הידיעה הברורה לעצמו בבירור מצד הידיעה המשלמת את האמונה אין להגיע אל רוממות 

משמע לרבנן באופן המלא, וכבר עלתה בידו המגמה היותר רוממה המעלה. ע"כ ר"מ ב"ת גם הוא שמע 

 שצריכה להיות להשלמת סדר הזימון ע"פ תכונתו האמיתית שבה רצה להתנהג רמי ב"ח.

 

1d )ב עמוד מז דף ברכות מסכת תוספות  

 ג"פ) בחגיגה כדאמרינן  ה"בע לזמן אנו ורגילים 10מדקדקים אנו אין והאידנא - כאחרים הלכה הונא רב אמר

 במה ובונה הולך אחד כל יהא שלא כדי יוסי כרבי כמאן? ה?"מע סהדותא האידנא מקבלינן כמאן.( כב דף

 .לעצמו

  א עמוד כב דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד

 , טהורין - לתרומה בין לקודש בין, והטבילן כלים שמילאן וגרגותני סל: דתניא

 . דשלקו לא אבל לתרומה: אומר שאול אבא            

 , נמי תרומה הכי אי -

 ! ידעי מידע חברים, חברים - קאמרינן למאן -

 ! מטביל ואזיל הארץ עם ליה חזי נמי תרומה, מטביל ואזיל הארץ עם ליה חזי, נמי קודש הכי אי -

 . מינייהו מקבלינן לא -

 ! מינייהו נקביל לא נמי קודש -

 . איבה ליה הויא -

 ! איבה ליה הויא נמי תרומה -

 . חבריה הארץ עם לכהן ליה יהיב דאזיל. ליה איכפת לא -

 , היא יוסי רבי - לאיבה דחייש תנא ומאן

 יהא שלא כדי - ?השנה ימות כל ושמן יין טהרת על נאמנין הכל מה מפני: יוסי רבי אמר, דתניא

 . לעצמו אדומה פרה ושורף, לעצמו במה ובונה הולך ואחד אחד כל

 11.יוסי כרבי - ?כמאן, הארץ מעם סהדותא האידנא מקבלינן כמאן: פפא רב אמר
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  טו הלכה ד פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב 
 משובשת דעתו מצא, בכוונה ומתפלל חוזר כוונה בלא התפלל ואם, תפלה אינה כ בכוונה שאינה תפלה כל כיצד הלב כוונת
 שתתיישב עד להתפלל לו אסור מיצר או עיף והוא הדרך מן הבא לפיכך, דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור טרוד ולבו

 .יתפלל כ"ואח דעתו ותתקרר שינוח עד ימים שלשה ישהה חכמים אמרו, דעתו
    מיימוניות הגהות

 בשכור מיהו בתפלה כך כל מכוונים אנו אין ה"דבלא הזה בזמן נזהרין אנו אין שמעתתא הני דבכל 'סהתו כתבו[ כ]
 :... כדלקמן ליזהר צריך תועבה שתפלתו

11
 Chagiga 22a 
For it is taught: If a basket or net was filled with vessels and immersed, they become clear both for hallowed 
things and for terumah. Abba Shaul says: For terumah, but not for hallowed things. If so, it should apply to 
terumah too!  — For whom do we state this rule]?  For Associates.  Associates know [the rules of immersion] 
very well. If so, it should apply to hallowed things too!  — An ‘am ha-arez may see it and go and immerse 
[likewise]. In the case of terumah too an ‘am ha-arez may see it, and go and immerse [likewise]!  — We do not 
accept it from him. Let us not accept hallowed things either from him! — He would bear animosity.  In the case 
of terumah too he will bear animosity! — [In the case of terumah], he does not mind, for he can go and give it to 
his fellow, a priest, who is an ‘am ha-arez. And who is the Tanna who takes account of animosity? — It is R. Yose. 
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  יא פרק עדות הלכות ם"רמב

 שכל, מדבריהם לעדות ופסול רשע בחזקת זה הרי ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו מי א הלכה

 . לידו שיבואו העבירות רוב על עובר שהוא חזקה כך עד שירד מי

 במצות עוסק שהוא הוחזק כן אם אלא עדות ממנו מקבלין ואין הארץ לעם עדות מוסרין אין לפיכך ב הלכה

 לא ואינו הארץ עם שהוא פי על אף עדותו מקבלין ארץ דרך בו ויש הישרים בדרכי ונוהג חסדים ובגמילות

 . במשנה ולא במקרא

 שיוחזק עד פסול שהוא בחזקת הארץ עם כל, שיפסל עד כשר בחזקת חכם תלמיד כל אומר נמצאת ג הלכה

 . הישרים בדרכי הולך ואשה

 נוהג שהוא ויעידו עדים שיבואו קודם או זו חזקה לו שתהיה טרם הארץ עם עדות שיקבל מי וכל ד הלכה

 . רשעים פי על ישראל של ממונן מאבד שהרי הדין את ליתן ועתיד הדיוט זה הרי ארץ ובדרך במצות

  יז סעיף לד סימן עדות הלכות משפט חושן ערוך שולחן

. מדבריהם לעדות ופסול רשע בחזקת זה הרי[ לה, ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו ימ{ מב}

 במצות שעוסק[ לז הוחזק כן אם אלא[ לו, עדות ממנו מקבלים ואין, הארץ לעם עדות מוסרים אין{ מג} לפיכך

 ולא במקרא לא ואינו הארץ עם שהוא פי על אף, ארץ דרך בו ויש הישרים בדרכי ונוהג חסדים ובגמילות

 שיחזק עד, פסול שהוא בחזקת הארץ עם וכל. שיפסל עד, כשר בחזקת ח"ת כל: אומר נמצאת[ לח. במשנה

 ויעידו עדים שיבואו קודם או, זו חזקה לו שתהיה קודם ה"ע עדות שמקבל מי וכל[ לט. הישרים בדרכי שהולך

 פי על יז ישראל של ממונן מאבד שהרי, יןהד את ליתן ועתיד, הדיוט זה הרי, ארץ ובדרך במצות נוהג שהוא

 (.ם"הרמב בשם טור) רשעים

  

  קצט סימן המזון וברכת, סעודה, הפת בציעת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 . עליו מזמנין ואין אלילים עבודת כעובד הוא הרי הזה בזמן כותי ב סעיף

 .ז"בזה עליו מזמנין גמור הארץ עם א( ב) ג סעיף

  ב ק"ס קצט מןסי ברורה משנה

 להקשות המשניות טעמי להבין דהיינו ח"ת שימש ולא ושנה קרא דאפילו אמרינן בגמראד - גמור ה"ע( ב)

 היו שאם הזה בזמן עליו מזמנין ומשנה מקרא בו שאין גמור ה"ע דאפילו קאמר ולכן עליו מזמנין אין ולפרק

 בכל המפורסם בדבר התורה מצות קייםמ אינו ואם לגמרי, הצבור מן פורשין הם גם היו מהם, פורשין

 מזמנין אין שבזה א"המ ודעת עליו. מזמנין כ"שאעפ א"י וערבית, שחרית ש"ק קורא שאינו כגון 12ישראל,

 קורין. שאין מיחידים עצמנו שנפרוש במה לקלקולא חיישינן לא ש,"ק קוראין ישראל דכלל כיון דבזה עליו,

 [:א"וש א"מ] עליו מזמנין דאין בפרהסיא עבירות ועובר שער שהוא מי ש"וכ אחרונים. כמה סתמו וכן

 

  :סיום מסכת  )5

                                                                                                                                                                                           
For it is taught: R. Yose said: Wherefore are all trusted throughout the year in regard to the cleanness of the 
wine and oil [they bring for Temple Else]?  It is in order that every one may not go and give and build a high place  
for himself, and burn a red heifer  for himself. R. Papa said: According to whom is it that we accept nowadays the 
testimony of an ‘am ha-arez? According to whom? According to R. Yose.   

12
  ב סעיף תרח סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן 

 תבואו שלא כדי בידן ממחין אין א( ג, )הקדש על מחול להוסיף שמצוה יודעות ןאינ והן, שחשכה עד  ושותות שאוכלות נשים
 . בזדון לעשות

 שהוא פי על אף, בתורה מפורש שאינו( ו) ודוקא; מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב: אמרינן איסור דבר בכל ה"וה  : הגה
 ..(.העיטור בשם ש"ורא דביצה ן"ר) בידן מוחין,  בתורה מפורש אם אבל; דאורייתא

  ו ק"ס תרח סימן ברורה משנה
 שנאמר מה לנו ישמעו שלא ומה בזה הם ומוטעין ששוגגין לתלות יכולין אנו דאז   ל"ר - בתורה מפורש שאינו( ו)

 והם בתורה המפורש בדבר אבל' וכו שוגגין שיהיו מוטב בזה אמרינן ולכן הדבר להו דקיל מחמת אסור שהוא להם
  : דפרשי עד להו וענשינן בהו ומחינן שוגגין שיהיו מוטב לומר בהו שייך ולא שוגגין אינם דאיבו   ז"ע עוברין
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 ולא מגילה מסכת מינך נתנשי לא, עלן ודעתך מגילה מסכת עלך דעתן, עלן והדרך מגילה מסכת עלך הדרן

 :דאתי בעלמא ולא הדין בעלמא לא, מינן תתנשי

 :אומר כך ואחר פעמים שלשה כן יאמר

 חנינא, הבא לעולם עמנו ותהא הזה בעולם אומנתינו תורתך שתהא, אבותינו ואלקי לקינוא ה' מלפניך רצון יהי

, פפא בר רכיש, פפא בר רפרם, פפא בר מרי אבא, פפא בר אחאי, פפא בר נחמן, פפא בר רמי, פפא בר

 :פפא בר דרו, פפא בר אדא, פפא בר סורחב

 עמך וצאצאי וצאצאינו אנחנו כולנו ונהיה, ישראל יתב עמך ובפיפיות בפינו תורתך דברי את אלקינו ה' נא הערב

 בחקיך תמים לבי יהי: לי היא לעולם כי מצותיך תחכמני מאויבי: תורתך ולומדי שמך יודעי כולנו ישראל בית

 :ועד סלה אמן אמן אמן: חקיך למדני ה' אתה ברוך: חייתני בם כי פקודיך אשכח לא לעולם: אבוש לא למען

 מיושבי חלקנו שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקנו ששמת אבותינו ואלקי אלקינו ה' לפניך אנחנו מודים

 עמלים אנו, בטלים לדברים משכימים והם תורה לדברי משכימים אנו, משכימים והם משכימים שאנו, קרנות

 יילח רצים אנו רצים והם רצים אנו, שכר מקבלים ואינן עמלים והם שכר ומקבלים עמלים אנו, עמלים והם

 יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחת לבאר תורידם אלהים ואתה שנאמר, שחת לבאר רצים והם הבא העולם

 13:בך אבטח ואני ימיהם

 ללמוד ולסיימם אחרים ספרים להתחיל תעזרני כן מגילה מסכת לסיים שעזרתני כשם אלקי ה' מלפניך רצון יהי

 חכמים ותלמידי ואמוראים התנאים כל וזכות, אהבהב תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד

 אותך תנחה בהתהלכך בי ותתקיים. עולם עד זרעי וזרע זרעי ומפי מפי התורה ימוש שלא ולזרעי לי יעמוד

 בשמאלה בימינה ימים אורך: חיים שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי תשיחך היא והקיצות עליך תשמור בשכבך

 :בשלום עמו את יברך ה' יתן מולע עוז ה': וכבוד עושר

 

  ב עמוד קכז דף שבת מסכת בבלי תלמוד( 4

 הבית בעל אצל ונשכר העליון מגליל שירד אחד באדם ומעשה. לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו הדן: רבנן תנו

 לי יןא: לו אמר. ובני אשתי את ואזון ואלך, שכרי לי תן: לו אמר הכפורים יום ערב. שנים שלש בדרום אחד

 כרים לי תן. לי אין -. בהמה לי תן -. לי אין -. קרקע לי תן -. לי אין: לו אמר -. פירות לי תן: לו אמר. מעות

 ועמו, בידו שכרו הבית בעל נטל הרגל לאחר. נפש בפחי לביתו והלך, לאחוריו כליו הפשיל. לי אין -. וכסתות

 ושתו שאכלו אחר. לביתו לו והלך, מגדים מיני של ואחד משתה של ואחד מאכל של אחד, חמורים שלשה משוי

 שמא: אמרתי -? חשדתני במה מעות לי אין ואמרתי שכרי לי תן לי שאמרת בשעה: לו אמר. שכרו לו נתן

 במה בהמה לי אין ואמרתי בהמה לי תן לי שאמרת ובשעה -. בהן ולקחת, לך נזדמנה בזול פרקמטיא

 במה קרקע לי אין לך ואמרתי קרקע לי תן לי שאמרת בשעה -. יםאחר ביד מושכרת שמא: אמרתי -? חשדתני

 -? חשדתני במה פירות לי אין לך שאמרתי ובשעה -. היא אחרים ביד מוחכרת שמא: אמרתי -? חשדתני

 הקדיש שמא: אמרתי -? חשדתני במה וכסתות כרים לי אין לך שאמרתי ובשעה -. מעושרות אינן שמא אמרתי

 וכשבאתי, בתורה עסק שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל הדרתי! היה כך, העבודה: לו מרא -. לשמים נכסיו כל

 15.לזכות אותך ידין המקום - לזכות שדנתני כשם, ואתה 14.נדרי כל לי התירו בדרום חבירי אצל
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 We give thanks before You, Lord our God, and God of our fathers that You Placed our portion among those who 
sit in the Beit Midrash and You did not Place our portion among those who sit on the corners. We get up early and 
they get up early: we get up early for the words of Tora and they get up early for worthless things. We work hard 
and they work hard: we work hard and receive reward and they work hard and do not receive reward. We run and 
they run: we run to the life of the World to Come and they run to the nethermost pit, as it is said, (Tehillim 55:24) 
“But Thou, O God, wilt Bring them down into the nethermost pit; men of blood and deceit shall not live out half 
their days; but as for me, I will trust in Thee.”  

14
  א עמוד נג דף כתובות מסכת בבלי תלמוד 

 נפיק זרעא מאי ידיעא דלא, טבא לברא בישא מברא אפילו אחסנתא בעבורי תיהוי לא, שיננא: יהודה לרב שמואל ליה דאמר

 …מיניה
Samuel said to Rab Yehuda, "Shinena, keep away from transfers of inheritance even though they be from a bad son 
to a good son, because one never knows what issue will come forth from him… 
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  Shabbat 127b 
Our Rabbis taught: He who judges his neighbor in the scale of merit is himself judged favorably. Thus a story is 
told of a certain man who descended from Upper Galilee and was engaged by an individual in the South for 
three years. On the eve of the Day of Atonement he requested him, ‘Give me my wages that I may go and 
support my wife and children.’ ‘I have no money,’ answered he. ‘Give me produce,’ he demanded; ‘I have none,’ 
he replied. ‘Give me land.’ — ‘I have none.’ ‘Give me cattle.’ — ‘I have none. ‘Give me pillows and bedding.’ — ‘I 
have none.’ [So] he slung his things behind him and went home with a sorrowful heart.  After the Festival 
his employer took his wages in his hand together with three laden asses, one bearing food, another drink, and 
the third various sweetmeats, and went to his house. After they had eaten and drunk, he gave him his wages. 
Said he to him, ‘When you asked me, "Give me my wages," and I answered you, "I have no money," of what did 
you suspect me?’ ‘I thought, Perhaps you came across cheap merchandise and had purchased it therewith.’ ‘And 
when you requested me, "Give me cattle," and I answered, "I have no cattle," of what did you suspect me?’ ‘I 
thought, they may be hired to others.’ ‘When you asked me, "Give me land,’ and I told you, "I have no land," of 
what did you suspect me?’ ‘I thought, perhaps it is leased to others.’ ‘And when I told you, "I have no produce," 
of what did you suspect me?’ ‘I thought, Perhaps they are not tithed.’ ‘And when I told you, "I have no pillows or  
bedding," of what did you suspect me?’ ‘I thought, perhaps he has sanctified all his property to Heaven.’ ‘By the 
[Temple] service!’ exclaimed he, ‘it was even so; I vowed away all my property because of my son Hyrcanus, who 
would not occupy himself with the Torah, but when I went to my companions in the South they absolved me of 

all my vows. And as for you, just as you judged me favorably, so may the Omnipresent judge you favorably. 


