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Empathy, Sensitivity and the Acquisition of Torah 

A shiur in Memory of Daniel Posner a”h 
 

Source 1: Pirkei Avot 6:6 
 

What question could we ask about some of the 
 48 ways that the Torah is acquired?  

  
ֻהָנה  ַהכְּ ֹלִשים ַמֲעלֹות, וְּ ֵנית ִבשְּ כּות ִנקְּ ַהַמלְּ כּות, שֶׁ ֻהָנה ּוִמן ַהַמלְּ דֹוָלה תֹוָרה יֹוֵתר ִמן ַהכְּ גְּ

ַבע,  ַארְּ ִרים וְּ שְּ עֶׁ ְוַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ְבַאְרָבִעים ּוְשֹמָנה ְדָבִרים. ְוֵאלּו ֵהן, ְבַתְלמּוד, בְּ
ָנָוה, ִבְשִמיַעת ָהֹאֶזן, ַבע   ִריַכת ְשָפַתִים, ְבִביַנת ַהֵלב, ְבִשְכלּות ַהֵלב, ְבֵאיָמה, ְבִיְרָאה, ַבע 

ֵבִרים, ּוְבִפְלּפּול ַהַּתְלִמיִדים, ְבִיּׁשּוב,  ָכִמים, ְבִדְקּדּוק ח  ְבִשְמָחה, ְבָטֳהָרה, ְבִשּמּוש ח 
חֹוָרה, בְּ  ַבִּמְקָרא, ַבִּמְשָנה, ִמעּוט סְּ ִמעּוט ֵשיָנה, בְּ ִמעּוט ַתֲענּוג, בְּ ץ, בְּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ִמעּוט דֶׁ

ַקָבַלת  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּובְּ ֵלב טֹוב, בֶׁ ְך ַאַפִים, בְּ רֶׁ אֶׁ חֹוק, בְּ ִמעּוט שְּ ִמעּוט ִשיָחה, בְּ בְּ
ָיג ִלדְּ  ה סְּ ָהעֹושֶׁ קֹו, וְּ לְּ חֶׁ ַהָשֵמַח בְּ קֹומֹו, וְּ ת מְּ ֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה ַהִיּסּוִרין, ַהַמִכיר אֶׁ ָבָריו, וְּ

ת  ָדקֹות, אֹוֵהב אֶׁ ת ַהצְּ ִריֹות, אֹוֵהב אֶׁ ת ַהבְּ ת ַהָמקֹום, אֹוֵהב אֶׁ מֹו, ָאהּוב, אֹוֵהב אֶׁ ַעצְּ לְּ
ֵאינֹו  מּודֹו, וְּ ַתלְּ לֹא ֵמִגיס ִלבֹו בְּ ַרֵחק ִמן ַהָכבֹוד, וְּ ת ַהתֹוָכחֹות, ִמתְּ ַהֵמיָשִרים, אֹוֵהב אֶׁ

הֹו ִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת, ּוַמע ִמידֹו ָרָאה, ָשֵמַח בְּ ֵברֹו, ַמְכִריעֹו ְלַכף ְזכּות, ַמע  נֹוֵשא ְבֹעל ִעם ח 
ַלֵמד  ַעל ַהָּׁשלֹום, ָנת לְּ מּודֹו, שֹוֵאל ּוֵמִשיב, שֹוֵמַע ּומֹוִסיף, ַהּלֹוֵמד ַעל מְּ ַתלְּ ַיֵשב ִלבֹו בְּ ִמתְּ

כִ  ָנת ַלֲעשֹות, ַהַמחְּ ַהּלֹוֵמד ַעל מְּ ֵשם וְּ ָהאֹוֵמר ָדָבר בְּ מּוָעתֹו, וְּ ת שְּ ַכֵּון אֶׁ ַהמְּ ת ַרבֹו, וְּ ים אֶׁ
ֱאַמר )אסתר  נֶׁ ֻאָּלה ָלעֹוָלם, שֶׁ רֹו ֵמִביא גְּ ֵשם אֹומְּ ָכל ָהאֹוֵמר ָדָבר בְּ ָת שֶׁ רֹו, ָהא ָלַמדְּ אֹומְּ

ָכי: דֳּ ֵשם ָמרְּ ְך בְּ לֶׁ ֵתר ַלמֶׁ סְּ ר אֶׁ  ב( ַותֹאמֶׁ

Greater is Torah than priesthood and kingship, for kingship is obtained with thirty 
levels, and priesthood with twenty-four, and Torah is obtained with forty-eight 
things. And these are them: learning, listening of the ear, preparation of 
speech, understanding of the heart, intellect of the heart, reverence, awe, 
humility, happiness, purity, service of sages, care of friends, debate of the 
students, clarification, scripture, mishnah, minimization of merchandise, 
minimization of worldly occupation, minimization of pleasure, minimization of 
sleep, minimization of conversation, minimization of laughter, patience, 
generosity, trust of the sages, acceptance of afflictions, knowing one's place, 
gladness in one's portion, erection of a fence to one's words, lack of self-
aggrandizement, lovableness, love of God, love of the creatures, love of the 
righteous, love of the upright, love of rebuke, distancing from honor, lack of 
arrogance in learning, lack of joy in issuing legal decisions, lifting of a burden 
with one's friend, judging him with the benefit of the doubt, placing him with 
the truth, placing him with peace, deliberation in study, questioning and 
responding, hearing and adding, learning in order to teach and learning in order 
to act, making one's master wiser, focusing one's teaching, saying [a thing] in the 
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name of the one who said it; for you learned that one who says something in the 
name of the one who said it brings redemption to the world, as it says (Esther 

2:22): "Esther told the king in Mordekhai’s name." 

Source 2a: Shemot Ch. 2 

ִהי ַבָיִמים ָהֵהם,   יא ַויְּ
-ַוִיְגַּדל ֹמֶשה ַוֵיֵצא ֶאל

ֹלָתם; ֶאָחיו ִסבְּ א, בְּ , ַוַירְּ
ה  ִרי, ַמכֶׁ א ִאיש ִמצְּ ַוַירְּ

ָחיו.-ִאיש ִרי ֵמאֶׁ  ִעבְּ

11 And it came to pass in those days, 
when Moses was grown up, that he 
went out unto his brethren, and looked 
on their burdens; and he saw an Egyptian 
smiting a Hebrew, one of his brethren. 

2b) Rashi 

והלא כבר כתיב ויגדל הילד )פסוק י( אמר רבי יהודה  - יא( ויגדל משה)

 :שמינהו פרעה על ביתו הראשון לקומה והשני לגדולה,ברבי אלעאי 

 :נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם - וירא בסבלתם

And Moshe grew: Did it not already say, “and the boy grew up”? Rav Yehuda 

bar Elyai said – the first reference was in size, the other referred to the 

elevation of his status – that Paroh appointed him to be in charge of his house. 

He saw their burdens: He focused his eyes and heart to be in anguish about 

them. 

Source 3: R. Simcha Zissel – The Saba MiKelm 

בראשית הספור של מראה הסנה, הקדימה התורה תולדות משה רבינו ע"ה  פרשה 
"ויגדל משה"  ופירש"י לגדולה שמינהו פרעה על ביתו. והיה לו מדרך שלמה. 

ופירש"י   הטבע להיות קשור לפרעה, ועם כל זה "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם"
פירושו התבונן תמיד ע"י ראיה חושית, כי  נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם,
ועי"ז  היה מתבונן תמיד להיות נושא בעול החוש יעשה רושם יותר משמיעה, 

, כי זה כונת המשנה אבות עמהם כאילו הוא בעצמו נושא בעול עמהם בפועל ממש

 .כי עי"ז יזדרז לדרוש טובתם בכל האפשרותפ"ו "נושא בעול עם חברו", 

  

 

https://www.sefaria.org/Esther.2.22
https://www.sefaria.org/Esther.2.22
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Source 4: R. Nechemia Ra’anan: Moshe himself felt enslaved 

אבל מכוח באותם הימים בהם משה יצא אל אחיו הוא היה משוחרר מהעבדות, 
 הנשיאה בעול הוא חי בתודעת שעבוד כאילו הוא היה משועבד בעצמו

In those days in which Moshe went out to his brothers, he was not enslaved, 

but by bearing the burden, he lived with an awareness of the servitude as if he 

himself was enslaved.  

Source 5: R. Simcha Zissel 

ואח"כ ספרה התורה, שלא לבד במדינתו בארץ מולדתו, והיה יושב שקט ושאנן, 
אלא אף גם בארץ אחרת במדין והוא גר בארץ אחרת, בורח מפרעה ממות, הלא 

כשראה שם מה שעשו הרועים לבנות מדין  1הוא מתנודד וטרוד בצערו, ועכ"ז
...האריך הכתוב בתולדות משה קודם  2ויקם משה ויושיען ויגרשום שלא כדין,

כי לא לחנם בחר בו להוציאם ששלחו ה' להציל את ישראל מיד פרעה להודיע 
, דה גדולהממצרים וליתן על ידו התורה, כי היתה לו מדת "נושא בעול" במ

 ומדת "נושא בעול עם חברו" היא מהדברים אשר התורה נקנית בהם.

The Torah goes on to say that even when Moshe went to another land (Midian) , 

preoccupied with his own fleeing from Paroh, he saved the girls from the shepherds. 

The Torah extended its narrative on Moshe before Hashem sent Moshe to redeem 

Israel from Paroh to teach that he was not by coincidence that Hashem chose him to 

lead them out of Egypt and to give the Torah to them through Moshe, because he had 

the attribute of ‘bearing the burden’, a trait that facilitates the acquisition of Torah.  

Source 6: Shemot Ch. 3 

ת  א ה אֶׁ ה, ָהָיה ֹרעֶׁ צֹאן -ּוֹמשֶׁ
נֹו רֹו ֹחתְּ ַהג --ִיתְּ ָין; ַוִינְּ ֹכֵהן ִמדְּ

ת ָבר, ַוָיבֹא -אֶׁ ַהצֹאן ַאַחר ַהִמדְּ
ל  ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה.-אֶׁ

1 Now Moses was keeping the flock of 
Jethro his father-in-law, the priest of 
Midian; and he led the flock to the 
farthest end of the wilderness, and 
came to the mountain of God, unto 
Horeb. 

הָוה ֵאָליו,   ב ַאְך יְּ ַוֵיָרא ַמלְּ
ַלַבת א, --ֵאש-בְּ ה; ַוַירְּ נֶׁ ִמתֹוְך ַהּסְּ

ה  נֶׁ ִהֵנה ַהּסְּ ה, וְּ נֶׁ ַהּסְּ ֹבֵער ָבֵאש, וְּ
נּו ֻאָכל.  ֵאינֶׁ

2 And the angel of the LORD 
appeared unto him in a flame of fire 
out of the midst of a bush; and he 
looked, and, behold, the bush burned 
with fire, and the bush was not 
consumed. 

                                                           
 ועם כל זה.  1

 שם, שם, יז.  2
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ר   ג הַויֹאמֶׁ ָנא -ָאֻסָרה--ֹמשֶׁ
ת ה, אֶׁ אֶׁ רְּ אֶׁ ה ַהָגֹדל -וְּ אֶׁ ַהַמרְּ

ה: ה.-ַמדּוַע, לֹא  ַהזֶׁ נֶׁ ַער ַהּסְּ  ִיבְּ
 

3 And Moses said: 'I will turn aside 
now, and see this great sight, why the 
bush is not burnt.' 

Source 7a) Pesikta Zutartah 

 
שהיו ישראל בשעבוד בתוך . למה מתוך הסנה, לפי מתוך הסנה

 קוצים
 

7b) Midrash Sechel Tov 
 

. רמז רמז לו שדבר קודש מצטער בצרת ישראל, שנא' מתוך הסנה
 בכל צרתם לו צר )ישעיה סג ט(, לפיכך נתגלה לו מת

 
7c) Rashi 

 
ולא אילן אחר, משום עמו אנכי בצרה )תהילים צא  .מתוך הסנה

שבקוצים מדוגמתו של פרעה מלך וך הסנה, דהיינו מין קשה מתטו(:
 מצרים

 
R. Simcha Zissel 

כמו שכתוב  4כי משה התרגל מנעוריו בזה כדי ללכת בדרכיו ית' 3ולהודיע ג"כ
ט( והלכת בדרכיו, מה הוא רחום ותנון וכו' אף אתה רחום וחנון -)דברים כח

 כו(.-וכו' כנא' והיה אם צעוק יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני )שמות כב
…and to make known as well that Moshe was accustomed from a young 
age in order to walk in the ways of the Holy One Blessed be He, as it says, 
(Devarim 28:9) “And you should walk in His ways” 

 

Source 8: Shemot 22:24-26 

ת-ִאם  כד ה אֶׁ וֶׁ ף ַתלְּ סֶׁ -כֶׁ
תַעִמי,  ָעִני ִעָמְך-אֶׁ -לֹא--הֶׁ

24 If thou lend money to any of My people, 
even to the poor with thee, thou shalt not be 

                                                           
 גם כן.  3

 יתברך.  4
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ה; לֹא ֹנשֶׁ יֶׁה לֹו, כְּ -ִתהְּ
ְך. שֶׁ ִשימּון ָעָליו, נֶׁ  תְּ

to him as a creditor; neither shall ye lay 
upon him interest. 

ַמת ָחֹבל -ִאם  כה ֹבל, ַשלְּ ַתחְּ
ָך ש, -ַעד--ֵרעֶׁ מֶׁ בֹא ַהשֶׁ

נּו לֹו. ִשיבֶׁ  תְּ

25 If thou at all take thy neighbour's 
garment to pledge, thou shalt restore it unto 
him by that the sun goeth down; 

ַבָדּה,   כו סּוֹתה לְּ ִכי ִהוא כְּ
ה  ֹערֹו; ַבמֶׁ ָלתֹו לְּ ִהוא ִשמְּ

ִיְצַעק ֵאַלי, -ְוָהָיה ִכי--ָכבִישְּ 
 }ס{  .ַחּנּון ָאִני-ְוָשַמְעִּתי ִכי

26 for that is his only covering, it is his 
garment for his skin; wherein shall he 
sleep? and it shall come to pass, when he 
crieth unto Me, that I will hear; for I am 
gracious. {S} 

 

What is the connection, according to R. Simcha Zissel, between 

- - and the acquisition of Torah? נושא בעול עם חבירו 

והנה כל אחת  6אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא נושא בעול עם חברו. 5אז"ל
מהמעלות שנמנו שם, הן כמו מטרה, למעלות רבות המסבבות המטרה, ומכולם יחד יוטבע 

 7בו באדם טבע חדש להיות בעל נפש היפה, וראוי להדבק דבק טוב עם חכמת התורה, ועי"כ
נפשו צרורה בצרור החיים לנצח, ובלתי זאת אי אפשר לקנות התורה שהיא בתכלית 

 ש לא זכה אשר היא עדנה מגושמת.הרוחניות, להדבק בנפ

והנה לבא למעלת נושא בעול עם חברו אי אפשר, רק אחרי שהתרגל הרבה באהבת חברים 
במעשה ובמחשבה...והנה אי אפשר לאהבת חברו כנפשו, רק אחרי אשר יסיר בדילי הגשם 

י ממנה, ותהיי זכה בלי תערובות עפרוריות החומר, ואז שבים חלקי הנפש לאחדות בידו, כ
 .…ברוחניות אין הפרש ופירוד, ולהיפוך, בחומר אין אחדות אמיתית

Our sages said that one of the things through which Torah is acquired is 
bearing the burden with your fellow. Each one of the levels enumerated there 
are a goal, to many levels that surround the goal, and from all of them together 
a person is imbued with a new nature to become someone with a refined soul; 
it is therefore fit to cleave strongly to Torah wisdom, and through this, his soul 
will be bond up in eternal life, and without this, it is impossible to acquire 
Torah, which is the ultimate spirituality, ie it is impossible for Torah to cleave 
to a less refined soul that is still immersed in physicality.  

 

Now, the ability to reach the level of bearing the burden of others is only 
possible if one becomes accustomed to love of others in action and in 
thought…. Now, it’s impossible to love one’s fellow as oneself until one has 

                                                           
 אמרו חז"ל.  5

 אבות, ו', ו.  6

 ועל ידי כך.  7
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removed the remnants of physicality from oneself, thereby becoming pure 
without that admixture of physicality; then, the portions of the soul become 
one, because there is no division or separation within spirituality; in fact the 
opposite is true: within physicality there is no actual unity… 

 
R. Nechemia Ra’anan: Nesiyat Ol – frees one of egoism 

Physical/non-spiritual orientation/self-absorbed 
הנשיאה בעול עם חברו והיכולת לחוש את צרת הזולת כצרתו, מחנכת את האדם 
להשתחרר מכבלי האגואיזם החומרי. הנטייה החומרית מתמקדת בדאגה הפרטית של 

מי שמונע מכוח תאוותיו, חי בעולם מנותק האדם לעצמו בבחינת "לתאוה יבקש נפרד". 
ות פנימה כלפי עצמו; אדם רוחני, לעומת זאת, פועל מתוך הרצון בו כל האנרגיות מופנ

החינוך לנשיאה בעול  להיטיב, ובמקום שבו יש רצון לעשות את הטוב יש אחדות ושלמות.
 גורם לאדם לסגל לעצמו נורמות התנהגות רוחניות שמכוחם יוכל לזכות בתורה האלוקית

A new understanding of “loving your fellow as yourself” – 

 זה כלל גדול בתורה!

והנה כבר הקדמנו כי התדבקות האדם בתורה הרוחנית, אי אפשר רק לאדם רוחני, וזאת 
זה כלל  -"ואהבת לרעך כמוך  9יפה אנו מבינים דחז"ל 8היא השארת הנפש באמת, ע"כ
בעל נפש היפה, נפשו מתדבקת בתורה לאהבה ולשמרה  ,גדול בתורה כי האדם הרוחני

 במחשבה ובמעשה...

But wait…if Moshe really cared about עם ישראל…. 

Source 9: R. Avraham Yapan, “HaMussar VeHada’at 
ה היה בכוחו של משה לעשות גדולות ונצורות עבור בני עמו, וכמו כבית בארמון המלו-כבן

היה מסוגל להגיע לעוד הישגים גדולים מצד השפעתו שהצליח לתקן להם את יום השבת  
הגדולה, אולם מצאנו שלא מיצה משה אפשרות זו עד תומה אלא הפסיד את ההזדמנות 

אין ספק שדבר גדול  היה נאלץ לברוח על נפשו ממצרים. בידים בהרגו את המצרי, שמחמת זה
 עשה להציל אחד מאחיו המעונים אבל האם לא היה יותר ראוי לקחת בחשבון את טובת הכלל

 ?שיותר רצוי שישאר בבית פרעה, ממה שלאבד את כל מעמדו והשפעתו עבור יהודי בודד

➢ Moshe’s concern for the כלל ? 

➢ Moshe’s lost the opportunity to impact from “the inside”! 

Source 10: Shemot Ch. 2 

א ִכי   יב ן ֹכה ָוֹכה, ַוַירְּ ַוִיפֶׁ
ת ִרי, -ֵאין ִאיש; ַוַיְך, אֶׁ ַהִמצְּ

ֵנהּו, ַבחֹול. מְּ  ַוִיטְּ

12 And he looked this way and that way, and 
when he saw that there was no man, he 
smote the Egyptian, and hid him in the sand. 

                                                           
 על כן.  8

 דברי חז"ל  9
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What’s the simple understanding of this pasuk?  

The reaction of the two Hebrews whose fight he is trying to break up: 

ִאיש ַשר   יד ָך לְּ ר ִמי ָשמְּ ַויֹאמֶׁ
ֹשֵפט, ָעֵלינּו ֵגִני ַאָתה --וְּ ָהרְּ ַהלְּ

תֹאֵמר,  ָת אֶׁ ר ָהַרגְּ -ַכֲאשֶׁ
ה ַויֹאַמר,  ִרי; ַוִייָרא ֹמשֶׁ ַהִמצְּ

 ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָבר.

14 And he said: 'Who made thee a ruler 
and a judge over us? thinkest thou to 
kill me, as thou didst kill the Egyptian?' 
And Moses feared, and said: 'Surely the 
thing is known.' 

So what’s the problem with our earlier interpretation?  

R. Yapan 
ועל כרחך עלינו לומר שיותר חשוב היה להושיע ליהודי אחד על אף שסכן את כל מעמדו, 

. פשר הדבר מצאנו בדברי הזוהר  למרות כל האפשרות של הצלה בעתיד, מלשבת בחבוק ידים אז
: ווי לן לבני נשא דקודשא בריך הוא אסור עמהון בגלותא. לרמח"ל( וז"ל)הובא בדרך עץ חיים 

.  "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", אלא איש לדרכו פנה בעסקיו דלהון בארחא דלהון, עכ"ל
שמשה רבינו מפירושו של הזוהר שהוא דרך משל בפסוק זה אנו מבינים את פירושו הפשוט, 

לראות אם מי שהוא יגן על היהודי האומלל. אם היה קם לפני הכותו את המצרי פנה כה וכה 
אולם בראותו . איזה גואל אחר לא היה נחוץ למשה להתערב במחיר כה גדול להציל יהודי אחד

שאפס גואל הבין שמצב זה בעצמו מהווה הסכנה הכי גדולה מה שאין מי שישים על לב ויתרגז 
צדק משווע מראה -ו וישאירוהו קרבן לאיעל גורלו של הנרדף. מצב כזה שאיש לא יגן על חבר

שכבר נשבר רוחם בקרבם וכל אחד דואג רק לקיומו הוא. לא היה לפני משה אלא אפשרות אחת 
על ידי זה שהקריב . להתאזר בגבורה לעשות דין לנרדף ובזה לעודד את רוחם של אחיו המעונים

אחד עם השני שרק בזה את מצבו האישי עבור חברו הרים על נס הנחיצות של נשיאת בעול 
יצליחו לצאת מכור הברזל של מצרים כעם אחד. זאת היא הדגשת התורה של "ויפן כה וכה", 
שאין הכוונה שהביט אם יש רואים, שהרי נתגלה בסוף שהיו אנשים שראו והם דתן ואבירם 
שהלשינו עליו לפרעה, אלא שהסתכל אם יש איש מוכן להושיע את היהודי המוכה ללא צדק, 

 אם לאו מוכרח הוא להושיעו בכל מחיר.ו

ובזה הרחיב הזוהר את הלימוד לפרש את הפסוק דרך משל, שהשכינה הקדושה גם כן פונה 
. היא כה וכה לראות אם יש איזה יחיד שאינו שקוע לגמרי בעסקיו ומתפנה לדאוג לגורל הצבור

מחפשת את המשה רבינו של כל דור האומר לעצמו שמאחר שהמצב הוא ככה שכל אחד פונה 
נופל איפוא עליו האחריות לעסקיו ואינו מעונין לזעוק ולהתריע בתפלה ולצאת במסירות נפש, 

שהוא הוא יהיה הקופץ בראש במעשים ובבטחון ובמסירות נפש להצלת ישראל ועל ידי 
הצדיק שמסוגל להתרומם מעניניו ...יעשה התעוררות מלמעלה ההתעוררות שלו מלמטה

שכן  הפרטיים ולדאוג לטובת הכלל הוא הראוי להיות שליח של הקב"ה לגאול את ישראל
מצאנו שלא זכה משה לנבואה בסנה אלא בזכות זה שנשא בעול עם אחיו בסבלותם )שמו"ר א, 

 לב(. 

 


