SHMUZ #168

Background

Emunah

T

he Mishna in Sanhedrin lists three kings who have no
portion in the World to Come. One of them is Menashe.
When Rav Ashi was teaching this Mishna, he got up to
this point when it was time to end the shiur for the day. He said,
“Tomorrow we will learn about our friends.” Rashi explains this to
mean “talmidei chachmim, like us.”
That night, Menashe appeared to Rav Ashi in a dream and said,
“You call me and my father your friends (as if you are on our
level?)” Then he asked Rav Ashi a halachic question. Rav Ashi was
unable to answer. Rav Ashi said, “Tell me the answer, and tomorrow I will say the answer in your name in the bais medrash.” Menashe told him the answer, and Rav Ashi said to him, “If you are
so wise, why did you worship idols?”
Menashe answered, “Had you been alive then, you would have
lifted the hem of your cloak to be able to run after idol worship.”

Questions

The next day, Rav Ashi began the shiur by saying, “Let’s discuss our
teachers…” implying that Menashe was on a greater level than he.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף
ב/קב

רב אשי אוקי אשלשה מלכים
אמר למחר נפתח בחברין אתא
מנשה איתחזי ליה בחלמיה אמר
חברך וחבירי דאבוך קרית לן
מהיכא בעית למישרא המוציא
אמר ליה לא ידענא אמר ליה
מהיכא דבעית למישרא המוציא
לא גמירת וחברך קרית לן אמר
ליה אגמריה לי ולמחר דרישנא
ליה משמך בפירקא אמר ליה
מהיכא דקרים בישולא אמר
ליה מאחר דחכימתו כולי האי
מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת
כוכבים אמר ליה אי הות התם
הות נקיטנא בשיפולי גלימא
ורהטת אבתראי
למחר אמר להו לרבנן נפתח
ברבוותא
ב/רש”י סנהדרין דף קב

I

f we split the sins in the Torah into two camps, with one being sins of passion and the other being sins of understanding,
idol worship would surely go into the second camp. You only
serve idols if you believe in them. So why would Menashe say that
had Rav Ashi been around, he would have worshipped idols? Rav
Ashi clearly understood the foolishness of it and should never have
been tempted to do so. Why was it so clear to Menashe that Rav
Ashi would also have fallen prey to the sin of idol worship?
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 אוקי- אוקי אשלשה מלכים
סיום הך פירקא עד שהגיעו
:לשלשה מלכים
- אמר למחר נפתח בחברין
נדרוש בחברינו שהיו תלמידי
חכמים כמותנו ואין להם חלק
:לעתיד
 מנשה בחלום חברך- אמר ליה
וחברא דאביך אנן כלומר וכי
סבור אתה שנהיה חבירך וחבירי
:דאבוך
מהיכא בעית למשרא המוציא
 אינך יודע מאיזה מקום בפת:אתה צריך לבצוע המוציא
 ואתה קורא- וחבירך קרית לן
אותנו חבירך

