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HOW TO USE THIS BOOK 
The following points will tell you what this commentary does and does not do: 
 
1. The experienced reader will be able to understand the subject by reading fairly quickly the English on 
        top, and gain easy access to more information through the Meforshim quoted in the foot-notes.            
2. A lot of extra information was quoted in full in the foot-notes. However, for a full understanding, the 

original Pirusch needs to be consulted.  
3. We gave the approach of the major Meforshim, wherever we were able to identify this. We used 

approximately 20 primary sources (Chazal and Meforshim) and we frequently quoted another 20. 
However where we saw the need, we used other Meforshim as well. In some essays, the Meforshim we 
used were primarily not Meforshei HaChumash.  

4. The essays are generally between eight to ten pages, with a one to two page summary at the beginning. 
They do not represent polished droshas for the following reasons: 

  They have too much information in them. 
  They were written for an experienced reader. 
  They lack midrashim, stories and other elements required to bring the    
 subject alive.  
  They require an application to contemporary circumstances.   
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  Overview of Sefer VaYikra 
 

      At the end of Vayikra, in Parshas Bechulosai, a convenant is made with the Jewish people over 
Brachos and Kelalos. There is a case to say that not just the Brachos and Klalors, but the who e of VaYikra 
reflects the establishment of this convenant. Sefer Bereishis is the book of creation – the roots of the nation, 
ending with the Avos. Sefer Shemos is the book of the birth of the nation. Vayikra is the consolidation of 
that birth into an ongoing covenant, by completing and affirming the Sinai experience1. Finally, in our 
Parsha, the Torah makes explicit what has been the theme throughout – a Bris, with its blessings and curses.  
This is why, when Shmittah is given in this book2, it is stressed that it was given at Har Sinai, and why this 
is followed by our Parsha, where the Bris is made explicit3.  

VaYikra talks primarily about Korbanos, although there is a large section about purity and impurity, in 
particular the metzorah. It also makes sense that the Yom Kippur Avoda is in this sefer, for this took place in the 
Beis Hamikdash and involved several korbanos. Yet there are many other Mitzvos here – all those dealing with 
sexual immorality; interpersonal Mitzvos such as loving and rebuking your neighbor, not hating nor taking 
revenge; so too Shemittah and Yovel and Kiddush and Chillul HaSh-m all appear in Sefer VaYikra. The place 
of all of these in this Sefer is not clear.  

The Ramban4 states that, now that the Mishkan is built,  ספר ויקרא gives us the means to keep it (and 
later the Beis HaMikdash) and prevent it from being destroyed5.   Should we mess up, we are able to gain 
atonement through the Korbanos6. But you don’t have to sin to bring a Korban. A korban served as a vehicle for 
the most righteous to connect to the highest levels of G-d’s unity possible7. This is why the Maharal says that 
Sefer Vayikra is the idea of והנורא, of our awe and deepest appreciation through bringing back to Him the best 
of what we have, and thereby realizing at a much deeper level that G-d is the creator and sustainer of all, and 
that ultimately there is nothing besides Him8.   

Shmittah and Yovel really teach the same lesson – the land is G-d’s, all people, including slaves belong 
only to G-d.  

In this context, the laws between man and his fellow-man, have to be understood in a new light. We do 
not love our fellow man because we connect directly to him as another human being. Rather, since we are both 
connected to G-d, I can recognize that he, like me, has a core of holiness. Both of us ultimately derive from the 
same source. Seen in this light, my neighbor is really not as separate a human being as it first seems. The source 
of my relating to my fellowman is holiness, not universal brotherhood.  I cannot verbally abuse or embarrass 
this G-d-like being.  I must judge his financial disputes. And I must certainly not take financial advantage of 
him.  The laws of love and rebuke, etc. belong squarely in the middle of the lessons of the Korban.  

And so, Sefer VaYikra teaches us that the purpose of all of the Torah, both the laws between man and 
G-d as well as the laws between man and man, is holiness. Two levels of holiness can be discerned in this book.  
 Level one holiness is purity (טהרה), or the kedusha of prishus, of separating ourselves from that which 
will make us impure and knowing how to get on track when we mess up. These are laws of metzorah, of zav, 
zivah, yoledes and nidah9 as well as all of the laws of forbidden foods and sexual relations.  Level two is the 
level of positive Kedusha. After the Torah has talked about all of these things (up to and including Parshas 
Acharei Mos), the Torah then declares  קדושים תהיו –be holy. This is a transitional Mitzvah between the two 
levels of holiness. Rashi learns that Kedoshim Teheyu is essentially negative: separate yourself from the 
forbidden sexual relationships and other things. The Ramban already extends this to the area of Reshus – to be 

                                                            
 השרשים –ובו כלולים סיפורי האבות ', ספר היצירה,) בהקדמתו לספר שמות(ן "ספר בראשית נקרא בפי הרמב: ריש במדבר, ממעמקים 1

 לשלב שלב המקביל,  התהוות האומה הישראלית–ספר שמות מתאר את תהליך יציאת מצרים שתוכו , שמהם התפתחה האומה הישראלית
ספר ויקרא משלים את הצוויים שצטוו בהר .  שלב הגדול של האומה הישראלית–מעמד קבלת התורה , עוד כלול בספר שמות. לידת העובר

  . 'וגו. ברית נישואין  בחינת–סיני ובו מבואר ענין ברית סיני 
  
  י על השמיטה שנאמרה בהדבר זה מתבטא במיוחד בסיום ספר ויקרא ששם מובא הציוו: בהארות: שם, ממעמקים 2

 
 ויקרא כה א, ן"מצטט לרמב: שם, מעמקים 3
 
  הקדמתו לספר ויקרא4
 
צוהו בקרבנות ושמירת , אשר מלא את המשכן' והשלימו בענין אהל מועד וכבוד ד, כי כאשר יה ספר אחד בענין הגלות והגאולה ממנו5

 ה המשכו שיהיה הקרבנות כפרה להן ולא יגרמו העוונות לסלוק השכינ
 
  הקדמה לספר ויקרא,ן"רמב6
 
וידוע שעיקר היחוד הם הקרבנות שהם קירוב הכתות זה בזה עד הסבה , ואחריו ספר ויקרא שהוא ספור הקרבנות: 'דברים א, רבינו בחיי7

  . כי הצדיק על ידי הקרבן מיחד לאותו המחדש יתעלה, הראשונה יתעלה
 

, רך אחד בעולמו לכך ממנו היראה כי הוא אחד ומי מוחה בידו אשר הוא עושה והכל אפס זולתושהוא יתבנגד הנורא השלישי והספר  : שם, ל" מהר8
  .וזהו ספר ויקרא, ולפיכך מקריבין אליו הקרבנות שהוא הוראה שהוא יתברך אחד כמו שהתבאר

 
  ן שהן חייבים כולם בקרבן ולכן נמצים בספר ויקרא"ולכן נמצאים בספר הזה וכתב הרמב 9
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holy (by not over-indulging) even in the things permitted to us. Reishis Chochma1 talks of yet a higher level – 
positive Kedusha – the holiness born of doing holy acts.  
 In the parsha thereafter, the Torah gives us the Mitzvah of  קידוש ד' , a mitzvah that covers and informs 
all other mitzvot and certainly a continuation of the positive Kedusha idea.  
 In fact, all of Sefer VaYikra is permeated with this kind of holiness. Take the Korbanos. By showing 
that the best of what he has really belongs to HaSh-m, the person would thereby be educating himself that he has 
to serve HaSh-m with all that he has2.  All he has means a lot more than just his possessions.  The very 
possibility of atoning (through a Korban) for one’s sin, shows that a person’s inner essence remains pure, and it 
was only some happenstance superficial outburst which led to his sin3. And so, the Korban comes to reconnect a 
person with all of his potential and direct every facet of his being towards serving His maker.  
 Hence a Korban was much more than just restorting purity, a withdrawal from  evil. It was, rather, an 
active engagement of G-d’s world4 by seeing that there was another whole world, that of the human being. 
 Hence ויקרא begins with just this word –  ויקרא - and G-d lovingly5 called to Moshe as He once had 
done, “ משה, משה ”6 – Moshe, you who I am calling now, you are really the deeper Moshe – with all of your 
potential7.  
 
 Sefer VaYikra ends with blessings, curses and a general insight in to the purpose of the world. The 
book is indeed, a whole world by itself.  

 
 

                                                            
  א"שה פשער הקדו 1
  

א חומד מהם כמו הבשר והיין והפת כדי "כי מזה השורש צונו הקל להקריב לעולם מהדברים שלב ב: אבל החינוך צה כתב טעם אחר 2
  .ולעני חייב להביא ממעט קמחו אשר עינין ולבו עליו כל היום. שיתעורר הלב יותר עם העסק בהן

 
ולפיכך אין ראוי להעביר . ודבר שהוא רק מקרה בלבד אשפר הסתלקות,  רק מקרהוהחטא שמקבלים אין זה: ח"פ', גבורות השם, ל "מהר 3

  .כיון שבעצם הם טהורים ואין החטא שלהם בעצם, ישראל בשביל החטא
 

והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו : שם מביא את המסילת ישרים שמבדיל בין טהור וקדוש: קרנות, ב" בשעורי דעת ח  4
ותראה , כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים: ל"וסימנך אכילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה ואמרו ז. וזרים להיות עניני קדושה ממשהגשמיים ח

ונמצא , והוא עצמו אינו מכתכוון בהם אלא על צד ההכרח,הטהור מעשין החמריים אינם לו אלא הכרחיים, עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש
ויעל : ל"כמקדש וכמזבח וכמקמרם ז'  והנה האיש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן וכו. ... ומריות ונשארים טהוריםז יוצאים מסוג הרע שבח"שעי

כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה עליהם במקדש .  הצדיקים הן המרכבה: האבות הן הן המרכבה וכן אמרו. קים'מאליו אלו
כל המביא דורון לתלמידחכם כאלו הקריב ':ל"והוא הענין שאמרו עליוז... ם ומעתההמאכל שהם אוכלים הוא כקרבן העולה על האישי

  '    וגו. ימלא גרונם של תלמידיחכמים יין במקום נסכים: וכן אמרו' .בכורים
 
   לשון חבה–קדמה קריאה : א א,  י"רש 5
  
" משה משה", והיה קורא לו, ה קודם שדבר עמוהיינו דלכל הדברות היתה קריא, ולא דבר עמו פתאום, פירוש מה שקראו: א א, גור אריה 6
  ודיבר עמו) שמות ג ד(
כ ויקרא "כמש, וכן בכל מעשה בראשית. לשון חיבה, כמו שכתוב ויקרא אל משה, קריאה הוא דבקות בשורש): ז"תרמ, שמיני(שפת אמת  7

  'ובענין זה קרא האשם שמות וכו. היינו דבקות כל דבר בשורשו', לאור יום וכו', וכו
וכאמור בכח אותה קריאה .  קריאה של חיבה המורה על התאחדות האדם עם שרושו ומהותו–משה , משה): 15' עמ(ממעמקים   

   אשר זהו תכנו העמוק של ענין הקרבנות-לעורר את האני של כל אדם מהשינה העמוקה ביותר  
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 ויקרא

    
1. Korbanos 

 
SUMMARY: 
 

Korbanos occupy a very central place in Judaism and will have an elevated place even in the Messianic 
era. Even the Kabbalists cannot fully comprehend their profundity. Yet, had the Torah not legislated such a 
thing, we would never have imagined that the idea of slaughter, with its blood and staining, would bring us 
closer to G-d.  For this reason, the Torah uses only the holiest Name of G-d, the Shem HaSh-m,  in reference to 
the  Korbanos, that we shouldn’t think that this really relates to some idolatrous practice.   
 Korbanos are no concession to our primitive instincts. Many laws make it clear that the whole focus of 
the  Korbanos was the very opposite of cruelty and violence. Clearly, HaSh-m, who lacks for nothing, does not 
need our  Korbanos . So the starting point of understanding  Korbanos  is to realize that they are for our benefit, 
a chance for us to connect to him.   

  The Beis HaMikdash was an awesome structure.  As one approached the Beis HaMikdash, one saw 
Leviim and Cohanim all over, guarding it, and one was struck by the sheer majesty of the building. For the 
average Jew, this sight came at the end of extensive preparations. He had to identify his korban, guard it 
carefully, take care of his affairs and walk for days and maybe weeks to Jerusalem. There he would live off his 
maser sheni, and join hundreds of thousands of other Jews in going up to the Beis HaMikdash. He was now 
ready to connect to G-d at a much deeper level than he had achieved until then.  

The opportunity to connect applied to everyone. Every Jew participated in its building. This shows that 
the Neshama of each Jew belongs to the bigger whole of the macro-Neshama of Klal Yisroel. Even non-Jews 
were invited to bring Korbanos to the Beis Hamikdash. Hence, the idea of the  Korbanos was to show that 
everyone counts, that everyone has a right to connect to spirituality.  

How did this connection take place? 
 it is from within you that should be brought near.  The  Korbanos were – אדם כי יקריב מכם 

full of moral and spiritual lessons of how to build our character and lead our lives. The prophets repeatedly 
made it clear that bringing  Korbanos without integrating the messages that they conveyed was not pleasing to 
G-d. Today, when we can no longer bring  Korbanos , we say the Shmoneh Esreh instead. Just like we make 
requests in the Shmoneh Esreh asking G-d to fulfill our spiritual lack, so too we would make such requests at the 
time of bringing the Korban. Shlamim for example, were brought to correct deficiencies in our trait of Chesed, 
while עולות related more to our Bein Adam LeMakom deficiencies.      
   When someone brought a קרבן, he would do so from the best of his possessions. By showing that the 
best of what he has really belongs to HaSh-m, the person would thereby be educating himself that he has to 
serve HaSh-m with all that he has. He would be showing that he recognizes that everything connects ultimately 
back to HaSh-m, that at a deeper level, there is no reality besides HaSh-m. This was much more than the level of 
Tahara, of withdrawal from all evil. It was, rather, an active engagement of G-d’s world. Once a person had re-
dedicated all of himself to G-d, he was able to focus on that part of his potential which was lacking. Hence, the 
word Korban, say the Meforshim, comes from the word התקרבות, to bring you and your possessions closer to 
HaSh-m, to reconnect everything to its source.  

 You see that blood on the altar, that ought to be my blood, my very life on that alter. But G-d demands 
that I serve Him with my life, not with my death and so I bring Him a קרבן instead.  The arm of that animal, that 
really should be my arm - indeed I hereby dedicate my arm to serving only G-d. The heart, the legs, the body – 
all call on my body parts to be that daily קרבן in my work, my family life, my joys and sorrows.  

The suppression of sensuality symbolized by the burning of kidneys and liver, of selfishness by the 
offering up of the heart of the animal. The blood, the source of the life force of the animal, can never become 
subservient to and subsumed by man.  It is this higher part of the animal, its נפש בהמית, which gives the animal 
its higher value, and which is, in fact, so spiritually potent that it can actually atone for the spiritual negativity of 
man himself . 

So here is some understanding. Yet, the Kuzari warns us that intellectual reasoning alone will never 
give us the full picture of closeness to G-d which the  Korbanos The  Korbanos  are G-d’s Will – and doing His 
Will gives us an element of spirituality which intellect alone could never anticipate. Do and you will see.   

But even the Ramban only seems to relate to the Korban of a sinner, rather than all Korbanos.  
According to the Ramban, the limbs of the Korban come to replace ones own limbs, because really one should 
give one’s life to G-d in lieu of the sin that was committed. But surely the logic of the Ramban would apply to 
other situations as well. The idea of the Korban is to show that G-d is the source of all reality, that nothing exists 
beyond His Will.  

 Humans have self-conciousness, we know where our bodies end, and from there outwards the world 
beyond ourselves begins. In fact, it is the a sign of serious mental illness if we do not have the boundaries of self 
and other clearly defined.  
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The same is true of our relationship with G-d. Even when we turn to face G-d at the closest possible 
moment, the Shmoneh Esreh, we say ברוך אתה – Blessed are You. There is me and there is G-d, seemingly.  

But a deeper understanding shows that this is not so. Ultimately, we are all extensions of G-d’s Will. 
His reality is total, even if the Kabbalists explain to us how it is possible for us to exist at all if that is the case. 
Living as we do, with constant messages to ourselves of our independent existence, this appreciation is very 
difficult to acquire and to maintain.  

Here was the great benefit of the Korban. It restored for us the true perspective of what was happening. 
It showed us that all of us belongs to G-d, not just as an owner, but that we truly has no life except as an a 
function of His ongoing Will. The killing of the animal shows that there is no independent life – the bringing of 
the animal on the altar grants the animal its ultimate purpose and provides one of the greatest lessons which a 
man could learn.  
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 DETAIL: 
 

Perhaps there is no area of the Torah which challenges our ‘modern understanding’ of things than 
Korbanos. Centuries ago the Kuzari already stated that, had the Torah not legislated such a thing, we would 
never have imagined that the idea of slaughter, with its blood and staining, would bring us closer to G-d1. The 
Torah, in its infinite wisdom, anticipated that whole area of  בנותקר  would be fraught with the danger 
misunderstanding, that it used only the holiest Name of G-d, the Shem HaSh-m in reference to the Korbanos2 
 

שלא ליתן פתחון פה לאפיקורסים , א"ד ה"כל מקום שנאמר קרבן נאמר ביו: תורת כהנים
 לרדות

 
 Despite their mysteriousness, קרבנות occupy a very central place in Judaism. In fact the Torah uses 
more words in describing the קרבנות than it does with any other 3מצוה  are no concession to our קרבנות .
primitive instincts4. Many laws make it clear that the whole focus of the Korbanos was the very opposite of 
cruelty and violence5, despite our modern instincts to the contrary6. Here lay such holiness that they will have an 
elevated place even in the Messianic era7. The Ritvah tells us that even the Kabbalists cannot fully comprehend 
their profundity8. 

Clearly, HaSh-m who lacks for nothing, does not need our Korbanos. So the starting point of 
understanding Korbanos is to realize that they are for our benefit: 
 

 9  שום הקרבה אלא לזכות בהם את ישראל…ה אינו צריך "הקב
 

 The Maharal explains that, by resting his presence in the Mishkan, G-d connected to us. After that, He 
gave us the opportunity to respond through the Korbanos, an act of pure Avodah to Him on our part10. The Beis 
HaMikdash, (and similarly the Mishkan) was an awesome structure. The gold of the Beis HaMikdash reflected 
the sun in such a way that wherever you were in Jerusalem, even if you could not see the Beis HaMikdash, you 
were aware of its glow11. As one approached the Beis HaMikdash, one saw Leviim and Cohanim all over, 
guarding it12, and one was struck by the sheer majesty of the building13. For the average Jew, this sight came at 

                                                            
ובהפשטת עורו ובשטיפת בני מעיו ובהדחתו בנתוחו לאברים  אתה זובח את הכבש למשל ומתלכלך בדמו : נג מאמר שלישי אות- הכוזרי ספר 1

היית בז לכל המעשים האלה והיית ' ובזריקת דמו בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אשו ובסדור מערכתו ולולא היה כל זה במצות האלוה ית
 לא מקרבים אליו' חושב כי מרחיקים הם מן האלוה ית

 
ולכך לא תמצא בכל הקרבנות לא קל ולא אלוקיך ,  להורות כי השם יתברך יחיד בעולמו ואפס זולתוכל ענין הקרבנות: סח' גבורות ד, ל " מהר2

  רק שם המיוחד
 

  התורה האריכה בהם יותר מכל משפטי התורה: ג מצוות"ן תרי"רמב3
 

ד "קרא והספר הזכרון של הראבם  עיין באברבנל הדמתו לספר וי"ולטעמו של הרמב. ם במורה נבוכים"ן ויקרא א ט שחולק חריף על הרמב"רמב4
  .והמשך חכמה

 
כי מזנח נברא לכפר על האדם ולהאריך : מכילתא. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית): יתרו(שמות כ כב : לא לבנות מזבח באבני גזית 5

  ואינו בדין שיונף המקצר על המאריך, כי הור מוכן להרג, והברזל מקצר ימיו של אדם, ימיו
 
  וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן: סוף מעילה, ם"ברמ6

אין אצה מבין את התנועות הקשורות בהן וחושב אתה : כי המצוות דומות למעשים טבעיים): תרגום יהודה אבן שמואל(כוזרי ג נג   
, ובשטיפת בני מעיו,   עורוומתלכלך בדמו ובהפשטת, למשל, אתה זובח את הכבש] ולדוגמה […כי אין בהן מועיל עד שאתה רואה תוצאותן 

היית ',  ולולא היה  כל זה במצות האלוק ית–בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אשו ובסדור מערכתו , וזריקת דמו, בנתוחו לאברים, ובהדחתו
  ש"ע' לא מקרבים אליו וגו', בז לכל המעשים האלה והיית חושב  כי מרחיקים הם מן האלוק ית

 
, וקרבנות שבסוף יחזקאל לעתיד לבא הם, )מלאכי ג(' וגו" 'וערבה לד"וכתוב , תיד לבא בריח ניחוח ארצה אתכםואף בע: ג מצוות"ן תרי"רמב7

  )יחזקאל מא" ('זה השולחן אשר לפני ד"וכתוב במזבח 
 

כי אם טפה , מקובלים בו'ואין ל, ל קבלתו נתקשה בו"ז' ואף רבי,  עמוק עמוק מי ימצאנוקרבןטעם ה : ויקראפרשת פרק ט -א " הזכרון להריטבספר 8
  .מן הים

 
  בכור שור ויקרא ב יג9
 

יתברך בהקרבת הקרבן '  צוה ד…אחר שצוה השם בעשיית המשכן ולהיות שכינתו ביניהם שזהו שפונה העלה : סט' פ' גבורות ד, ל" מהר10
  . ובזה יפנה העלול אל העלה, שיקריבו לפניו לעבוד עבודתו יתברך

 
  יוסיפון 11
  

אלא לכבוד ולתפארת כי בכבוד הבית סיבה  , ושמירה זאת לא מחמת פחד הגנבים. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל): קרח (במדבר יח ג 12
ולהרחיק את ) חינוך(ובבואנו שם לבקש תחנה וסליחה מאת אדון הכל יתרככו הלבבות אל התשובה במהרה , לתת מוראו אל לב בני אדם

  ).א ריש מסכת תמיד"ביאורי הגר, מה' ג פ" מורה נבוכים ח,ג סוף אות יב' במדבר רבה פר(הטמאים 
א מקומות ובמקום שהלויים שומרים אין הכהנים שומרים "ם והחינוך הלויים שומרים בל" והכהנים שומרים בג מקומות ולרהרמב

ם והחינוך שומרים רק "בולהרמ, )מנחת חינוך(א המקומות שלהם "מקומות של הכהנים נוסף לל' כ שומרים בג"ג  הלויים ג"אבל להסמ
 . בלילה והמנחת חינוך תמה עליהם מנלן להם דין זה

 
13 Josephus reports that that the marble of the Herod’s Second Temple building was so smooth, that the 
sun reflected off it in such a way that, even were one in a part of Jerusalem where one could not see the 
Beis HaMikdash directly, one would see the shimmering light reflected off it. In this way, wherever one 
was in Jerusalem, one was always aware of the presence of the Beis HaMikdash. 
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the end of extensive preparations. He had to identify his Korban, guard it carefully, take care of his affairs and 
walk for days and maybe weeks to Jerusalem. There he would live off his maser sheni, and join hundreds of 
thousands of other Jews in going up to the Beis HaMikdash. He was now ready to connect to G-d at a much 
deeper level than he had achieved until then.  

Based on this, it would seem that the translation of the word Korban as a sacrifice is incorrect. Rather, 
the word Korban comes from the Hebrew word to לקרב to bring close and a Korban is therefore “that which 
brings close”1.   

The opportunity to connect applied to everyone. We already showed with the Mishkan (Parshas 
Pikudei) that every Jew participated in its building. This, says the Ohr Hachaim, shows that the Neshama of 
each Jew belongs to the bigger whole of the macro-Neshama of Klal Yisroel, which, in turn was the core of the 
Neshama of the First Man. Now, with the Korbanos, we see this idea extended to the non-Jews as well. 
Representing the outer layers of the First Man’s soul, they too were invited to bring Korbanos to this, 
international center for connecting with G-d 2.  

Hence, the idea of the קרבנות was to show that everyone counts, that everyone has a right to connect to 
spirituality. How did this connection take place? 
 it is “from within you”  that should be brought near3. When a person came to the – אדם כי יקריב מכם 
Mishkan, he saw a complete symbolism of the structure of man. The משכן was a model of how to construct our 
own lives so that by making a מקדש the שכינה would be .ושכנתי בתוכם  The קרבנות were a part of this. They 
were full of moral and spiritual lessons of how to build our character and lead our lives. For example: 
 

  4מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאלו הקריבו כל הקרבנות כולם: סוטה ה ב
 
In fact, the prophets repeatedly made it clear that bringing קרבנות without integrating the messages that they 
conveyed was not pleasing to G-d5. Today, when we can no longer bring Korbanos, we say the Shmoneh Esreh 
instead. Just like we make requests in the Shmoneh Esreh that G-d would provide us with our spiritual lack and 
our means to fulfill it, so too we would make such requests at the time of bringing the Korban6. Shlamim for 
example, were brought to correct deficiencies in our trait of Chesed, while Olos related more to our Bein Adam 
LeMakom deficiencies7.      
   When someone brought a קרבן, he would do so from the best of his possessions – ideally an expensive, 
domestic animal in perfect shape - a prize bull or sheep, etc8. By showing that the best of what he has really 
belongs to HaSh-m, the person would thereby be educating himself that he has to serve HaSh-m with all that he 
has9. He would be showing that he recognizes that everything connects ultimately back to HaSh-m10, that at a 
                                                                                                                                                                                         

 
  רב שמשון רפאל הירש 1
  
,  דאפילו הגוי רשע גמור…לרבות את הגוים ) ויקרא כב יח(כדאמר איש איש .) נזיר סב( אפילו גוים –מכם אדם כי יקריב : בכור שור א ב 2

 :כדי לקרבו תחת כנפי השכינה, מקבלים הימנו קרבן
 A non-Jew, however, was only able to bring an Olah, not a Shlamim. Rav Hirsch explains that this 
is because the non-Jew is not able to sanctify the world by partaking of it. He can only use the world to 
sanctify himself.  Therefore, he is instructed to bring a Korbam which is Kulah LaSh-m. A Jew, on 
the other hand, can also bring a Shlamim, from which the Baalim eat. A Jew can be mekadesh and 
metaken this world and hence can actually eat from the Korban. 

 
 אור גדליהו ועוד,   אור החיים3

 
הרוח יורד ומייחד בצורות ' ואמרו לריח ניכח כו' מקרב הצורות הקדושות וכו] י הקרבן"שע: [ה בשם ספר הבהיר"יד בהגה' ובנפש החיים פ4

  הקדושות 
 

אבותיכם ולא צויתים ביום הציאי אותם כי לא דברתי את . עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר, צבקות אלוקי ישראל' כה אמר ד: ירמיהו ז כא 5
והלכתם בכל , כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. מארץ מצרים על דברי עולה וזבח

  .עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר, צבקות אלוקי ישראל' הדרך אשר אצוה אתכם למען יי כה אמר ד
כיון , תינח בזמן שיהיו ישראל על אדמתם, רבונו של עולם: אמר משה, ה הקרבנות"כשפירש הקב, יוחנן' דאמר ר): ויקרא קטז(ובזהר  

, למנחה, שנאמר זאת התורה לעולה, יעסקו בתורה ואני מוחל להם בשבילה יותר מכל הקרבנות שבעולם, משה: אמר לו? שיגלו מעל אדמתם מה יעשו
  .בשביל אשם, בשביל חטאת, בשביל מנחה, בשביל עולה, כלומר זאת התורה' וגו
 
כמו שאנו עושין בשעת שמונה עשרה ותפלה קבועה דקאי במקום , ה בשעת הקרבה את מבוקשו" ומבקשין מהקב…: העמק דבר שמות יח יב6

  קרבן
 

 ושלמים בא לרצות …ין אדם לשמים ה בא לכפר על עשה שב"ומשו,  תכלית עולה להשיג דעת אלוקים לפי כחו…: העמק דבר שמות יח יב7
  על העדר מדת השלום בינו ובין הבריות שבא על חטא במדת החסד

 
ומיטב קנינם הוא הבשר והיין והזמן והקטורת והחטים והשמן וכל דבר , שיהו עבדיו נשמעים לו במיטב קנינם): י' מאמר ג פ(אמונות ודעות 8

  'וגו, ערב
 

א חומד מהם כמו הבשר והיין והפת כדי שיתעורר "זה השורש צונו הקל להקריב לעולם מהדברים שלב בכי מ: אבל החינוך צה כתב טעם אחר9
  .ולעני חייב להביא ממעט קמחו אשר עינין ולבו עליו כל היום. הלב יותר עם העסק בהן

 
  : בחינת קרבן– אחדות -  14 דף – מאמר יחוד הלב –'  חלק ד–מכתה מאליהו  10

כאשר מקריבין אליו קרבן מורה …): "נתיבות עולם נתיב העבודה פרק א(ל "כן כתב מהר. א הבעת הכרת האחדותהי' הקרבת קרבן אל ד
אל השם  העבודה הזאת שמביא קרבן…) "קצת מקודם(וכתב עוד שם ".  והוא יתברך אחד, וכאשר הכל הוא שלו אם כן אין זולתו, זה כי הכל שלו
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deeper level, there is no reality besides HaSh-m1. (In those days, when there was still a ז"יצרא דע , this was 
considerably more challenging than we can imagine today2.) The Shiurei Daas stress that this was much more 
than the level of Tahara, of withdrawal from all evil. It was, rather, an active engagement of G-d’s world3. Once 
a person had re-dedicated all of himself to G-d, he was able to focus on that part of his potential which was 
lacking actualizing and apply himself to that as well. The word Korban, say the Meforshim, comes from the 
word התקרבות, to bring you and your possessions closer to HaSh-m, to reconnect everything to its source4.  

By using the Korban to dedicate all of his physical possessions, the Korban, served as a springboard to 
dedicate all of his faculties, character traits, creativity and uniqueness - all should be dedicated to increasing 
spirituality, to revealing the Oneness of G-d in the world: You see that blood on the altar, that ought to be my 
blood, my very life on that alter5. But G-d demands that I serve Him with my life, not with my death. Since the 
days of Yitzchak and the Akeida, I am commanded to bring a קרבן in place of myself, and to learn from that the 
total dedication of self that is required. The arm of that animal, that really should be my arm- indeed I hereby 
dedicate my arm to serving only G-d. The heart, the legs, the body – all call on my body parts to be that daily 
  .in my work, my family life, my joys and sorrows6 קרבן

Finally there is the blood of that animal, the most elevated of all the parts of the animal. When Klal 
Yisrael was in the desert, the only meat permitted was from 7קרבנות . Perforce, their blood had been served on 
the altar of the Tabernacle8. This was to underscore the fact that הדם הוא הנפש, the life force of the animal was 
                                                                                                                                                                                         

גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם …שמקריב אליו קרבן, רק ממון שלו, ואף אם אין מוסר עצמו עליו ; האדם מוסר עצמו אל השם יתברך…יתברך
  ".והוא וממון שלו הכל לאדון שלו, ונקרא זה עבודה כי העבד קנוי לרבו…יתברך

 כי בזה משאיר את ,)ג,י בראשית ד"רש( לא כקרבן קין שהקריב מן הגרוע ;מוכרח שהקרבן יהיה מן המובחר, אבל כדי למלא תפקיד זה
  .בזה מגלה שלבו בל עמו ובקרבנו רק מכסה על הרע שבפנים, ואדרבה, העיקר לעצמו

ל "עיין שם מהר. ריבוי הכמות בענין זה עלול להפריע,  ואדרבא;"איכות"היינו בחינת , עיקר הכרת האחדות הוא בטהרת הלב של המקריב
, קריבו אלפי אילים ורבבות נחלי שמן במקום לוג אחד שמן שמקריבים ישראלשהביא מדרש תנחומא שבלעם הרשע טען שאומות העולם י

משום שאומות העולם משתמשים בריבוי הכמות כדי לכסות ) א: (והוא משני טעמים". אין אני מקבל קרבנות אלא מישראל"ה "והשיב לו הקב
באמת היא ' חשיבות במעשיו אלא מרגיש שעבודת דשאינו מרגיש ערך ו, משום שהכוונה הרצויה היא לשמה גמור) ב (:על רוע הפנים

הריהו בזה מגדיל , במעשיו" ערך"אבל כשמרגיש . ' זוהי בחינת האחדות בעבודת ד;כי האמת היא מציאות והשקר איננו, הפשטות הגמורה
  .ו"וזה פגם בהכרת האחדות ח, ישותו וחשיבותו לעומתו כביכול

 
 השבת … נחשב … כי כאשר מביא עליו קרבן ממון שלו והממון קנינו …ין להם קיום בלא העלה כי הנמצאים א: סט' ת פ'גבורות ד, ל"מהר1

ולכך לא תמצא בכל הקרבנות לא אל ולא ,  ולפיכך כל ענין הקרבנות להורות כי השם יתברך יחיד בעולמו ואפס זולתו…העלול אל העלה 
   ואין כאן בריאה כלל…ים לאפס  והכל שב אליו   נחשב… להורות על אחדותו שכל הנמצאים …אלוהיך רק שם המיחד 

 
 2 The Michtav Meliyahu explains that the Yetzer Hara of Avoda Zarah only occurs when we reach a very high 

level, and it is then, at that level, that we are able to tune into the great spiritual value of a Korban: 
   יצרא דעבודה זרה-  174דף –'  חלק ד–מכתה מאליהו  

) ריש הלכות עבודה זרה(ם "וכבר כתב הרמב.). סוכה נב(שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו . אבל יש להוסיף שהדבר עוד הרבה יותר עמוק מזה
ועד כמה היתה "). יצר הרע דעבודה זרה" במאמר עיין מה שכתבנו בזה בכרך זה. ('שהתחלת ענין עבודה זרה היתה בטעות דקה מאד בעבודת ה

היה מהשלשה שנולדו , בדור בשלישי לאדם הראשון, והרי אנוש) ם שם"רמב" (אף אנוש מן הטועים היה"הטעות דקה מן הדקה אפשר לראות מזה ש
שהיצר הרע של עבודה זרה היה לפי גודל ") בגלותסוד התיקון ש"מאמר , עיין בכרך זה(וכבר ביארנו בענין מנשה ורב  אשי ) . כג' ר פ"ב(בצלם ודמות 

  .ההשגות הרוחניות שבתקופה ההיא
נפק כגוריא דנורא "שכאשר ביטלו אנשי כנסת הגדולה את היצר הרע של עבודה זרה .) סנהדרין סו: יומא סט(ודבר זה מפורש בגמרא 

איך זה יצא יצרא דעבודה זרה דוקא מבית קדש , לא הוא ואין להבינווהנה פ." אמר להו נביא לישראל היינו יצרא דעבודה זרה. מבית קדש הקדשים
היינו , "כגוריא דנורא"וכן מה שנדמה להם . שיצר זה שייך דוקא במדרגות גבוהות, ל"אלא הביאור כנ? שהוא עיקרו ולבו של בית המקדש, הקדשים

כי בבית ראשון היתה האש רבוצה על . ת דקה בקדש קדשים זהומטעו' מרמז שיצר זה בא דוקא מהתלהבות בעבודת ה, בצורת גור אריה של אש
הטעם הוא שכל זמן שהיו בישראל נבואה ונסים גלויים היה בהם , "היינו יצרא דעבודה זרה"וכן מה שדוקא נביא אמר להם .). [יומא כא(המזבח כארי 

  ועל כן הנביא הוא ;ל"כנ, של השפע הנבואי שייכת יצר עבודה זרהכי  דוקא בדרגה הגבוהה , )277' עמ,  כמו שמבואר בכרך ג(גם יצרא דעבודה זרה 
  ].שהכיר יצר הרע זה

נמצא שגדולי ההשגה הראויים לבית המקדש והשראת השכינה הם אשר צריכים לקרבנות שהם כתריס בפני עבודה זרה כמו 
, ל"ואף אם כרוכה בה הסכנה של טעיות כנ, ואהרוח הקודש ונב, ועלינו לצפות מתי נגיע שוב לדרגה זו של בית המקדש, ם"שכתב הרמב

  .הלא אז תתחדש גם עבודת הקרבנות שתגן עלינו מסכנה זו
 

והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו : שם מביא את המסילת ישרים שמבדיל בין טהור וקדוש: קרנות, ב" בשעורי דעת ח  3
, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים: ל"כילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה ואמרו זוסימנך א. הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה ממש
והוא עצמו אינו מכתכוון בהם אלא על צד ,הטהור מעשין החמריים אינם לו אלא הכרחיים, ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש

כמקדש וכמזבח '  כזה הוא עצמו נחשב כמשכן וכווהנה האיש . ... ז יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים"ונמצא שעי, ההכרח
כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה .  הצדיקים הן המרכבה: האבות הן הן המרכבה וכן אמרו. קים'ויעל מאליו אלו: ל"וכמקמרם ז

ביא דורון לתלמידחכם כל המ':ל"והוא הענין שאמרו עליוז... עליהם במקדש ומעתההמאכל שהם אוכלים הוא כקרבן העולה על האישים 
  '    וגו. ימלא גרונם של תלמידיחכמים יין במקום נסכים: וכן אמרו' .כאלו הקריב בכורים

 
ן דעיקר תכלית "מבואר מהרמב... הץ "מעצמו אל הקב' שיקריב לד" 'אדם כי יקריב מכם קרבן לד", קרבן מלשון התקרבות:  אור גדליהו 4

 . כל אל השורשלקרב את ה', הקרבן הוא ההתקרבות לד
 
א רבון העולמים גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים רדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו  ודמו ומתכפר לו " ברכות יז ע 5

  ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח  ותרצני 
  'לפי דעת המפרשים שיחשוב האדם כאילו חייב מיתה ומחסד אלוק שנפש הבהמה באה תחת ידו וגו: א שם"ובמהרש

 
וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי , ויתודה בפיו כנגד הדבור, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה): חננאל' לפי ר) (ויקרא א ט(ן "רמב 6

כדי שיחשוב אדם , ויזרוק  הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, ו של אדם העושים כל מלאכתווהכרעים כנגד ידיו ורגלי, המחשבה והתאוה
וראוי לו שישפוך דמו וישרוף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורת כופר הקרבן הזה , בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו

  שיהא דמו תחת דמו נפש תחת נפש
 
  )ראהפרשת (דברים יב כג , ן"רמב 7
 
רק ): דברים יב כו: (כ"כ וזה משמזכיר הפדוקים מיד אח"והיה אסור לאכול מן הבשר עד שנשפך הדם על המזבח וכן בקדשים אפפילו אח 8

ודם זבחיך ישפך  , אלוקיך'  ואשית עולותיך הבשר  והדם על מזבח ד): כז. ('קדשיך אשר יהיו  לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ד
  .אלוקיך והבשר תאכל'  דעל מזבח
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located in the blood1.  That is one part of the animal that can never become subservient to and subsumed by 
man.  It is this higher part of the animal, its נפש בהמית, which gives the animal its higher value, and which is, in 
fact, so spiritually potent that it can actually atone for the spiritual negativity of man himself2: 

 
 נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי כי נפש הבשר בדם הוא ואני: ויקרא יז יא

 הדם הוא בנפש יכפר
 
 It required special permission from the Torah to allow any animal blood to be spilled for purposes of 

eating meat without its prior elevation by bringing it to the Temple itself3. 
“The offering of each part of the animal assumes its spiritual meaning, such as, for instance, the 

suppression of sensuality symbolized by the burning of kidneys and liver, of selfishness by the offering up of the 
heart of the animal; the consecration of life, of the sentiments, and of one’s entire personality to God and the 
fulfillment of His law are expressed by the sprinkling of the blood, the offering of the incense and the burnt-
offering (עולה). (Dayan Grunfeld, intro to Horeb, pg lxvii). 

In this way, the person raises the whole animal up, connecting it to its source, and hence connecting 
himself4, as well as all the forces of the world back to HaSh-m5.   

As far as this explanation goes, the Kuzari warns us that intellectual reasoning alone will never give us 
the full picture of closeness to G-d which the Korbanos (or, for that matter, many other Mitzvos,) gave. The 
Korbanos are G-d’s Will – and doing His Will gives us an element of spirituality which intellect alone could 
never anticipate. Do and you will see6. There were giants of the spirit – from the First man through to the many 
prophets at the time of the Temple who testified to the deep spiritual value of the sacrifices – a testimony arising 
out of their actually sacrificing rather than any discussion or ideas7.  

In the light of all this, the Ramban is most surprised that the Rambam, in Moreh Nevuchim, reduces the 
idea of  Korbanos to negating Avodah Zarah8. Many tirutzum are give in defense of the Rambam9 and it should 

                                                                                                                                                                                         
     

  כי נפש הבשר בדם הוא ) פרשת אחרי מות( 1
  מפני שהדם  הוא מרכב הרוח החיוני ובו ישולח הנפש לכל האברים: אברבנל דברים  יב דף קכד קטע המתחיל אבל

 
 ויהיה דם הבהמה מפאת הנפש י צוה שעל המזבח יקריב האדם קרבנו ויהיה גוף הבהמה ובשרה תחת גופו ובשרו "והנה הש: אברבנל שם 2

כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על ) פרשת אחרי מות( ועל זה נאמר שם …החינית הנשורה בו תחת נפש האדם נפש תחת נפש 
ודע עם זב היות הנם הנשואה בדן היא הנפש החיונית ונפש האדם אשר עליה יכפר היא . …כי הדם הוא בנפש יכפר , המזבח לכפר עליו

שכלית הנה תכפר זו על זו מפני ההשתתפות אשר ישתתפו בו או שיכפר הדם על נפש האדם החיונית במה שחטאה גם היא בתאותיה ה
  והנפש השכלית תהיה כפרתה בתשובה ואמונה, וצריכה בליחה וכפרה

 
  …. בל ישפכנו כמים ולא יאכלנווהוצרך עתה לומר כשהןא בעל מום שלא ינהגו קדושה בדמו וגם לא היתר א: ן דברים יב כג" הרמב 3
 
... ואם לא ידענו איך ובמה מרומם הקרבן , הוא מעלה ומרומם בזה את הנפש הבהמית ומאגדה לשרשה: דף צח. קרבנות, ב"ח,  שעורי דעת 4

ל ידי וע, ורק על פי השתלשתות העולמות נשתלשלה עד כדי מצבה השפל הזה, כי באמת בשרשה גם הוא במקום גבוה וקדוש חוצבה
  .ההקרבה הוא מרוממה לשרשה ומעלה אתה את כל מינה

 
אשר בפעולות הכהן יעשה , ן וסייעתו אמרו כי הוא לקרב כל כוחות העולמות והוא ענין עלעקטרי רוחני"והרמב: ריש ויקרא,  משך חכמה 5

  .גבוהות בעולמות שונים כידוע
 
ל לרצונו הא כיצד כופין "מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת) ערכין כא (- )תו אוקריביג  א(י באומרו  "טעמו וראו ואולי זו כוונת רש 6

  אותו עד שיאמר רוצה אני
  

 כי המצוות דומות למעשים טבעיים אין אתה מבין את התנועות הקשורות בהן וחושב אתה כי אין בהן מועיל עד : נג מאמר שלישי אות- הכוזרי ספר 7
   ח את המצוך עליהן ומדריכך בהן ואתה מכריז על אמונתך בו שאתה רואה תוצאותן ואז אתה משב

כך למשל לולא שמעת מעולם על המשגל ולא ידעת תוצאותיו והיית מוצא עצמך נזקק אל הפחות באברי האשה ורואה כמה פחותה קרבה   
לאחר שתראה יציר דומה לך נולד מן האשה  ואומר אין תנועות אלה כי אם דברי הבל ושגעון אולם םזו ומה גרועה כניעה זו לאשה היית משתומ

 תראה בזה פלא ותתחיל לחשב כי שתף אתה ליצירה וכי היוצר כון בזה כי תוסיף משלך לישוב העולם 
אתה זובח את הכבש למשל ומתלכלך בדמו ובהפשטת עורו ובשטיפת בני מעיו ' כאלה הם גם מעשי המצוות ששעורם נתן מאת האלוה ית 

היית בז לכל ' ברים ובזריקת דמו בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אשו ובסדור מערכתו ולולא היה כל זה במצות האלוה יתובהדחתו בנתוחו לא
 נראתה לעיניך ליךלא מקרבים אליו אולם אם אחרי אשר השלמת את המעשה כמצוה ע' המעשים האלה והיית חושב כי מרחיקים הם מן האלוה ית

רת אשר לא היתה אתך עד הנה או חלומות צודקים נראו לך או אותות נפלאים מיד תדע כי כל אלה נובעים מן אש מן השמים או מצאת בלבך רוח אח
 בענין דבקתהמעשה אשר עשית ומן הענין העצום ההוא אשר בו דבקת ואליו הגעת אותה שעה לא יקשה גם המות בעיניך כי אין מיתתך אחרי אשר 

 ש אשר הגיעה אל המדרגה ההיא אין לה ירידה ממדרגה זו ולא התרחקות ממנה האלוהי כי אם כליון גופך בלבד ואלו הנפ
ואין מבוא לידיעת מצות האלוה כי אם בדרך הנבואה לא על ידי הקש ולא ' כי אם על ידי מצות האלוה ית' אין לקרב אפוא אל האלוה ית 

תית והנה האנשים אשר מסרו לנו בקבלה את המצוות ההן לא יחידים  המצוות ההן אין קשר כי אם על ידי הקבלה האמלביןעל ידי סברה כי בינינו 
הנביאים ובהעדר הנבואה קבלו מנושאי התורה הכהנים והלוים ושבעים זקנים ומימי משה לא  היו כי אם קהל רב כלם חכמים גדולים אשר קבלו מן

 :הפסקה הקבלה בישראל מעולם
 
כי טעם הקרבנותבעבור שהמצרים והכשדים אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם ) נ מו(ואמר הרב במורה הנבוכים : ן א ט" רמב 8

ואנשי הודו עד היום לא , והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות שעירים, כי המצרים עובדים לטלה. היו עובדים  לבקר ולצאן
י שיודע שהדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה בעבור כן צוה לשחוט אלה השלשה מינין לשם הנכבד כד, ישחטו בקר לעולם

כי כל חולי , ובו יתכפרו העונות כי כן יתפראו העונות כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, הוא אשר יקריבו לבורא) העבודה(
 אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח וגם והכתוב..  , והנה הם דברי הבאי. אלה דבריו ובהם האריך. מדוי וכל חולי לא יתרפאו כי אם בהפכן
  .  ש שמקשה טובא "ע' אבל תוסיף מכאוב וגו, לפי שטותם של מצרים לא תתרפא בזה

 
כ קרבנות בית "משא[כי קרבנות במה הם רק להרחיק עבודה זרה מלבבות עמו ישראל , ואולי יש להכריע:   במשך חכמה ריש ויקרא 9

  ךש שהארי"ע) ן"המקדש הם לפי טעם הרמב
 .בההארות שם, מהדורת רב שבל,ן"ועיין ברמב 
 על הרב המורה לא שכתב מה, ל בטעמו דברי אלהים חיים"שדברי רבינו ז, ועם כל זה : ויקראפרשת פרק ט -א " הזכרון להריטבספרוב 
ל דברים שאינם בפי חכמי "בדברי המורה זולפי דעתי אין ספק שימצאון . ל"הבהלתו מלעיין בלשון רבינו המורה ז' כי קנאת לבו לשם ית, עיין בו יפה

כי בתכלית השמירה וחכמת ההגיון שמר ,  והפךרהולא דרך סתי, המורה לא ימצא בו טעות' אך לפי הדרך שדורך בה רבי, או חכמים אחרים, האמת
וכי תשובותיו אינן תשובות לרב , ל"ינו זכמו שטען רב, ל"ועכשו אני רוצה לגלות על מה שלפי קוצר דעתי לא היתה כוונת המורה ז. את עצמו בדבריו
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be pointed out that, elsewhere, the Rambam himself tells us that Korbanos are a chok, not to be fully explained1. 
The Ohr Gedalyahu sat that the Rambam surely means not only actual Avodah Zarah, but any concept of ישות, 
of independence from G-d2. The first man may not have been tempted to serve idols. But he did struggle with 
the fact that, as a created being, he had an independent identity from G-d3. The same goes for Hevel and Noach. 
Seen in this light, the Rambam is not so far from the Ramban’s ideas4. The Rambam stresses the negative – 
what we need to get away from, while the Ramban stresses the positive – what we are moving towards5.  

But even the Ramban only seems to relate to the Korban of a sinner, rather than all Korbanos6.  
According to the Ramban, the limbs of the Korban come to replace ones own limbs, because really one should 
give one’s life to G-d in lieu of the sin that was committed. But surely the logic of the Ramban would apply to 
                                                                                                                                                                                         

, ]אלה דבריו"[ל "ל כתב על דברי המורה ז"כי הוא ז, ל"ז' ואני אומר במחלה מרבי. שהוא יודע האמת ינחנו ויורנו דרך האמת' והאל ית. ל לפי דרכו"ז
שהקרבן בא , שדעת המורה, ראה שהבין מדבריול נ"כי הנה רבינו ז, וכמדומה לי שלא הועיל למורה האריכות להבין כונתו, כ"ע" ובהם האריך

ואני איני רואה בקצר .  הם המצרים והכשדיםעולםויתבאר מלשונו במה שהשיב על המורה שרשעים וטפשי , להוציא מלבן של רשעים וטפשי עולם
 . שיאמר המורה כן, דעתי

ממלכת ] לשימנו[ה "מרע' ית' כאשר שלח הש "-שם וזה קצת לשונו , ב"והנה טעמו בטעם כלל הקרבן מפורש בספרו בחלק השלישי פל 
' ועבדתם את ה"לו לעבודתו כמו שכתוב ] ולהנתן) [ותןולהי(', וכו" אתה הראית לדעת"' כאשר אבאר ואמ' וית' כהנים וגוי קדוש בידיעתו יתב

בודה הכוללת אשר גדלו עליה להקריב מיני בעלי והע, והיה המנהג המפורסם בעולם כלו שהיו אז רגילים בו" ואותו תעבודו"' ואומ', וגו" אלהיכם
שיצונו להניח מיני ,  המבוארת בכל בריותיולתולא גזרה חכמתו ותחבו, אשר היו מעמידים בהם הצלמים ולקטר לפניהם, חיים בהיכלות ההם

ה דומה אז כאלו יבא נביא בזמננו זה שהוא נוטה תמיד למורגל והי, כי אז היתה מה שלא יעלה בלב לקבלו לפי טבע האדם, העבודות כלם ולבטלם
" ותהיה עבודתכם מחשבה מבלי מעשה, ולא תבקשו תשועתו בעת צרה, ולא תצומו, שלא תתפללו,  השם צוה אתכם-ויאמר , שיקרא לעבודת האל

  . כ"ע .'וכו
שהיו , יא הטעות מלב אומתנול אלא להוצ"שלא בא הקרבן לדעת הרב המורה ז, ולפי זה הלשון לא נשאר בלב שום ספק אחר זה המאמר 

'  הנביאים אמןגם אדו. אחרי היותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש לא הטהרו אבותינו מן הטנוף ההוא' ובעונותינו שרבו אפי, כ שטופין בעבודות ההם"ג
כאשר ידוע , ר הביאו הגלותוכן עשו ימים רבים בדורות ידועים פעמים אין מספר עד אש, "אחרי מותי כי השחת תשחיתון] כי ידעתי"[בביאור 
 לא אבל, לטעם מיני פרטי הקרבן, ו בחלק השלישי"ל באמת שכתב המורה הלשון ההוא במורה בפרק מ"ל בשם המורה ז"ז' ומה שכתב רבי. ומפורסם

התיחדו שור וכבש ועז למה , ו טעם למיני הקרבן"ומה שכתב בפרק מ. ב שלפניו"כי הטעם לכללו אצלו הוא מה שכתבתי מפרק ל. נתנו לכלל הקרבן
 םא אשר ספרנו"המצות אשר כלל הכלל י"וזה לשונו בראש הפרק . ואין צורך לומר בתוך הפרק, ומפורש הוא בראש הפרק ההוא, יותר משאר מינים

הכלל "ה כתב "ל' גם בפר. כ"ע". ועתה אתחיל לכתוב טעם לכל אחת ואחת לפי השגתי, וכבר זכרנו תועלתם בכלל. בספר עבודה ובספר הקרבנות
שכלל המצות התלויות בקרבנות והוא רב המצות אשר ספרנום בספר העבודה ובספר הקרבנות וכבר קדם זכרון תועלת המצוה ] העשתי עשר) ['הד(

בפרק כי הוא , והוא האמת, ה נזכר"כי הטעם בכלל הקרבן קודם לפל, מעתה זה הלשון מוכיח. כ"ע". ואיך היה הכרחי בזמן ההוא, בכללבקרבנות 
על פי אשר , מ כשילקח דרך המורה"ומ. אלמלא קנאת רוחו לאל כאשר אמרתי, ל"ז' שיתעלם זה מעיני רבי, ומן התימה הגדול. ב כאשר כתבתי"ל

גם ו, ועושי העגל זבחו לו, או הכשדים זבחו לשעירים, ל"גם לדברי רבינו ז, שאם המצרים, ל"יסתלקו תשובות רבינו ז, ל" זלשונוכתבתי והנראה מ
האומות היו מקריבים ללבנה בכל ראשי חדשיהם וכן לשמש בעלותה במזלות ידועות לא הקריבו מאלה המינים רק משאר בעלי חיים כאריות ודובים 

ונח הבא אחריו אם הקריב . ז" המורה ודבר הקרבן היה קדום מימי אנוש כמו שכתוב בחבורו בהלכות עשזכר ,  שנמצא בטמטםכמוובהמות מדבריות 
' וירח ה"וכן נאמר בקרבנו , שצוה בזה אחר תורה, הנה הסכימה דעתו לדעת המקום, ים אחרים"ם לבדו באותן הדורות לא כבני דורו שזבחו לאללש

אם לאמת דעת , שבאו כלם לתועלת הכרחי, בענין ספורי התורה, ל במורה בסוף ספרו"וכבר כתב הרב ז.  שנאמר אחר הצואהכדרך, "את ריח הניחוח
שהיא גדולה , והיא הרחקת עבודה זרה, אם כן אף קרבנו של נח לדעתו בא לפנה מפנות התורה, או לתקן מעשה מן המעשים, פנה מפנות התורהשהוא 

אלמלא שנתעלם מרבינו , דבר קין והבל. ל"ואף לפי טעמו ז, ולכן לדעתו נדחה שבת בקרבנות, כאשר גלה בכמה מקומות, המאד ועצומה אצל המור
והקריב פר ואיל שלמד כן , גם בלעם אחר מתן תורה היה. ל"מורה בדבר קין והבל היה עוצר בקולמוסו מלומר מה שאמר על הרב זל דעת ה"ז

 כל זה דברי  :קצרו של דבר אין למורה תשובה לפי שטתו. עד שיעשה כמותם,  כשדי ולא גר בתוכם כאומתנולאגם הוא לא היה מצרי ו. מאומתנו
  א"הריטב

, ם על מה לסמוך"לדעתו יש לרמב: ובלשון ההגות בשם האברבנל). כ את המהלך שלו"אמנם יש לו ג(ם "ל בא לתרץ את הרמבוגם האברבנ  
הרבהנביאית , שהן התפילה או ההתנהגות המסורית של האדם , ושישנן דרגות גבוהות ממנה, כשהוא אומר שהקרבת הקרבן אינה שלב עליון בעבודה

אך הבאים אחריהם כבר , אדם הראשון ובנין הקריבו קרבן בכוונה טהורה ביותר. אינו מוביל למטרה של התעלות רוחניתאם , מתחו בקורת על הפולחן
  .ובלבד שיהיו לשם שמים, לכן השאיר בידם את תורת הקרבנות, כי אין לנתק בני אדם בפעם אחת מעבודתם הרגילה, השם ידע. טעו ועבדו לאלילם

  .יא האברבנל ועוד דברים בשם הרב דוד צבי הופמןש בהגות שמביא מדרש שמב" ע  
 

 לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי ראוי): ח: ח (מעילה'  סוף הל 1
 החול בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה ומה אם פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי' קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה

 ועפר ואפר כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה אבניםעצים ו
ר לא כן על השם ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי ה שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן ולא יחפה דברים אש"קל וחומר למצוה שחקק לנו הקב

 בתורה ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים והעשייה ידועה נאמרהחול הרי 
לוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה והיא שיעשה החוקים והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים והמשפטים הן המצות שטעמן ג

 דמים וכיבוד אב ואם והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן ויצרו של יכותכגון איסור גזל ושפ
 ושעיר המשתלח וכמה היה דוד המלך אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה

ם שהיו משיבין על החקים וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דביקות "מצטער מן המינים ומן העכו
עזרני וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים בתורה שנאמר טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך ונאמר שם בענין כל מצותיך אמונה שקר רדפוני 

 עבודת הקרבנות העולם עומד שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא והקדימה תורה ציווי על שבילהן אמרו חכמים שב
 שמיני והוא ספר עבודה ד נגמר ספר"החוקים שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם סליקו להו הלכות מעילה בס

 תשעה  ואלו הן הלכות בית הבחירה שמונה פרקים הלכות כלי המקדש עשרה פרקים הלכות ביאת המקדשםהלכותיו תשע ופרקיו חמשה ותשעי
דשין פרקים הלכות איסורי מזבח שבעה פרקים הלכות מעשה הקרבנות תשעה עשר פרקים הלכות תמידין ומוספין עשרה פרקים הלכות פסולי המוק

  :תשעה עשר פרקים הלכות עבודת יום הכפורים חמשה פרקים הלכות מעילה שמנה פרקים
 )כב' ויקרא רבה פ(ל "ם לקוחים מדברי חז"דף צו מאיר שדברי הרמב. קרבנות, ב"ח, השעורי דעתאמנם   
כי לא מאשר יאמין , רים שכתב במצותל בטעם זה ובטעמים רבים אח"ודעתי ברב המורה ז:  ויקראפרשת פרק ט - א" הזכרון להריטבספרוב 

. ההמון שבו ידע להשיב בהם גם לאפיקורוס בדברים שכליים קצת' אלא שרצה לתת קצת טעם בהם עד שאפי, הוא שהוא עקר טעם המצוה ההיא
" יהיה סחרה' פני הכי ליושבים ל"ל על פסוק "עד שהביאו מה שאמרו ז,  כמה גדול אצלו ענין טעמי המצותהשלישיל בחלק "שכבר כתב הוא ז

שהיו נוהגים רובם כן בטעמי המצות , ל"והביא ראיה מחז. שהשיב בתשובת שאלה לקצת תלמידיו ששאלוהו על זה, וכן שמענו משמו. וכיוצא בו
ומה . ה מן היםכי אם טפ, מקובלים בו'ואין ל, ל קבלתו נתקשה בו"ז' ואף רבי,  עמוק עמוק מי ימצאנוקרבןכי טעם ה, והאמנם. בתלמוד ובמדרשות

ויקרא טעם נכון לפי ' ל טעם הקרבנות מכלל החוקים כדאיתא בספרי ובילמדנו ובמקומות אחרים כבר כתבתי בספר הדרשות בפרש"רז] מנו[שלא 
 .קוצר דעתי

 
  . ... באדםהרחקה מכל הרגש של ישות שישנו , ז ומכל אביזרייהו"ז ממש אלא מע"ז אינה רק מע"ם דההרחקה מע"ל בכוונ ת הרמב" וצ 2
 

 בכח –" יש"והרגיש בעצמו שהוא דבר נפרד ו, מ נברא הוא"מ, פ שאדם הראשון הרגיש בעצמו כי נברא הוא מאין ליש"אע:  אור גדליהו 3
להרחיק , בכוונה זו היתה הקרבתם, וכן הבל ונח שהריבו קרבנות, ולהתרחק מכל הרגש של ישות' ולכן הביא קרבן להתקרב לד, עצמו

  .ן"ומיושב השגת הרמב, מישבה של פירודמעליהם כל 
 
  . ן"ם הוא קרוה לטעת הרמב"ל דטעם הרמב"ולפי זה י:  שם 4
 
שגם האדם לא ירגיש עצמו כדבר ... ז "ם מדבר מצד השלילי של הקרבנות שענין הקרבן הןא להרחיק כל שמץ ונדנוד של ע" אלא דהרמב 5

  . של הקרבן לקרב עצמו וכל הבריאה עמן להשורשן מדבר מצד החיוב"והרמב,  נפרד וכישות בפני עצמו

  
 .אין התועלת בקרבנות לפי הדרך הזה כי אם לחוטא המקריב לבדו: רבינו בחיי 6
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other situations as well. The idea of the Korban is to show that G-d is the source of all reality, that nothing exists 
beyond His Will.  

As created beings, we relate to G-d as an “Other” being. Humans have self-conciousness, we know 
where our bodies end, and from there outwards the world beyond ourselves begins. We are commanded to put 
Tefilin on our own bodies – we cannot fulfill our obligation by putting Teflin on someone else’s arm. In fact, it 
is the a sign of serious mental illness if we do not have the boundaries of self and other clearly defined.  

The same is true of our relationship with G-d. Even when we turn to face G-d at the closest possible 
moment, the Shmoneh Esreh, we say ברוך אתה – Blessed are You. There is me and there is G-d, seemingly.  

But a deeper understanding shows that this is not so. Ultimately, we are all extensions of G-d’s Will. 
His reality is total, even if the Kabbalists explain to us how it is possible for us to exist at all if that is the case. 
Living as we do, with constant messages to ourselves of our independent existence, this appreciation is very 
difficult to acquire and to maintain.  

Here was the great benefit of the Korban. It restored for us the true perspective of what was happening. 
It showed us that all of us belongs to G-d, not just as an owner, but that we truly has no life except as an a 
function of His ongoing Will. The killing of the animal shows that there is no independent life – the bringing of 
the animal on the alter grants the animal its ultimate purpose and provides one of the greatest lessons which a 
man could learn1.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
אבל באמת ', שאין דבר זולת מחסדי ד... כל עניו הקרבנות הוא להורות כי השם יתברך בעולם ואפס זולתו  : סט' פ' גבורות ד, ל"מהר 1

 זהו שלמותו יתברך שאין מציאות זולתו, ואין כאן בריאה כלל, ומציאותו הכל שב אלי
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2. Shogeg 
 
SUMMARY: 
 

A person is obliged to bring a Korban for various transgressions. The very possibility of atoning 
(through a Korban) for one’s sin, shows that a person’s inner essence remains pure, and it was only some 
happenstance superficial outburst which led to his sin. And so, the Korban comes to reconnect a person with all 
of his potential and direct every facet of his being towards serving His maker.  
 But these transgressions have to be Shogeg – accidental. If a person deliberately transgresses, there is 
no Korban.  Logic would seem to dictate to the contrary – if one sins deliberately, surely one is in even greater 
need of atonement than if one sinned accidentally.  
 The law is all the more perplexing when in the case of an Ashem Taluy. A person brings an Asham 
where it is not even clear whether he sinned or not.  For example, there were two pieces of meat in front of him 
– one kosher and one treif, and he doesn’t know which one he ate. The person may not have sinned at all, yet 
still he person is required to seek atonement! This is because Torah has to become so integrated into the person, 
so much a part of him that such a thing would never happen.    
 Rabbi Frand explains: I will give an example and ask your pardon for suggesting such an example. 
Does anyone ever leave home in the morning having forgotten to put on his pants? Never! We may forget our 
watch, our keys, our tie, or some other article of clothing, but never our pants. Pants are so integral to our  
existence, that it is literally impossible for a person to even make the mistake of walking outside his front door 
without his pants on.  
  Torah, mitzvos, and fear of G-d, need to be such an integral part of a  
person's existence that he should not even be able to commit an aveyrah  
unintentionally. Imagine if a person wakes up Shabbos morning and goes into  
the bathroom, turns on the light, starts brushing his teeth and shaving and  
then remembers "Oh my gosh! Today is Shabbos!" It is true that his aveyrah  
was unintentional. It is true he forgot. It is true he was half asleep. But  
Shabbos is clearly not as vital and integral to him as wearing his pants.  
He never forgot to put on his pants before leaving the house. How could he  
forget it was Shabbos?  
  This is the concept of the atonement of 'Asham Talui' and 'Korban Chatas'.  
The atonement is about the fact that fear of sin was not real enough and  
not integral enough and not essential enough in a person's life to prevent  
him from even unintentionally and even possibly unintentionally committing  
an aveyrah. 
 This idea provides an explanation of the chinuch. The Korban olah, which  
which atones for various  
transgressions, including false oaths.  This offering is unusual, as the  
financial means of the transgressor determine what he must do in order to  
gain forgiveness.  The standard offering is a sheep or a goat, but if the  
person cannot afford a sheep or a goat he may bring two turtledoves or two  
young doves. If he cannot afford birds he may offer a tenth of an ephah (1)  
of fine flour in their stead.  
  
Sefer HaChinuch (Commandment 123) explains that if a person with sufficient means were to  
attempt to offer birds or flour instead of a sheep or a goat, he would not  
fulfill his obligation.  Similarly, a poor person who would offer a sheep or  
a goat also would not gain atonement. His altruistic intensions  
notwithstanding, if G-d is providing a less expensive approach to fulfilling  
the mandate, he must not choose to overspend his means, explains Sefer  
HaChinuch, because it might cause him to steal at a later date when he  
cannot provide his family's needs. This mitzvah (Divine commandment) is the  
Torah's vehicle to teach the broader lesson that we need to be honest with  
ourselves about how much time, effort, and money we are prepared to expend  
for mitzvos.  G-d knows exactly what we can and should do, and just as it is  
obviously inappropriate to do less than we can, it is likewise inappropriate  
to do more than we can, to stretch ourselves too much.  
 
 That being the case, the law that one does not bring a Korban for a Meizid becomes even more 
perplexing. The laws is so sensitive to lack of Torah integration that there is a law of Asham Taluy – yet it 
allows for fragrant disregard of the Torah (Meizid) without any Korban requirement. Nor can the logic be that 
such a person has been so bad that he is beyond help. For, such a person can clearly do Teshuva and get his 
Kaparah on Yom Kippur.  
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 The answer lies in the fact that it is the person’s body, not his soul which is the transgressor. 
 However, a person’s body is entrusted to his soul to look after.  A body on its own has no ability to 
look after itself spiritually. On its own, it cannot fulfill its purpose -  it is only through the soul which elevates it 
that gives the body the possibility of holiness. The soul is the shepherd of the body which leads it to serving its 
Maker.  
 Therefore, when the body sins, it is the soul which is responsible, which allowed the body to do this 
and it is the soul which needs to bring atonement. Look at the physical action of the body – can we tell from that 
whether an action was deliberate or unintentional. Rather, the difference lies only in the soul. It is only a 
distinction which the soul and not the body makes.  
  Now a korban is an animal, and therefore it cannot go beyond its own reality. It cannot atone for a 
person who sinned with his soul – i.e. who sinned deliberately (for the thoughts are in the soul). It can only 
atone for a person who sinned with his body – i.e. accidentally.  
 Hence the Torah says:   א ב: אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה  
   Which he Sages say means:  להביא בני אדם שדומין לבהמה 
 What a person is bringing in a Korban is the animal side of his nature and consecrating this to a higher 
purpose.   
 Yet, even when a person sins accidentally, it is considered his sin. Were his soul pure enough, he 
would not have sinned, even accidentally. This is why the verse says נפש כי תחטא – “When the soul sins” and 
not אדם כי תחטא.   The soul created the spiritual vacuum which allowed the body to sin.   
  When a person comes to be judged, his soul will say that his body was the one that sinned. His body, 
in turn, will blame the soul. G-d then combines the body and the soul and judges them as one. In fact, Rabbeinu 
Bachaya shows that the word Nefesh can refer to the soul and the body together. This seems to contradict what 
we said above, that it is the soul alone, and not the body which bears the culpability.  
 The Daas Zekeinim explains as follows:  
 There were two people who sinned against the king, a villager who lived far away from the palace and 
a close advisor who lived in the palace grounds. The king was far more upset with the close advisor, for his 
close relationship with the king implied a much greater treachery. So too it is with the soul and the body. The 
body when it sins gets thrown into a grave – it is the soul which is inflicted with the real suffering of the 
punishment.  
 How does this soul restore itself and the body. It brings a קרבן לד' . The four lettered Name of G-d 
specifically is use – Not killing – fresh restoration of life. … What does die there is only that which is transitory 
and perishable when kept at a distance from G0d, but which, if brought in to the province of godliness, comes 
into the real purpose of its existence and partakes of eternal life.  
 The mind (soul) had abandoned its post, leaving just the animal part of him – inevitably leading to sin. 
The Korban rekindles the alertness of the mind – restores the soul as the captain of the ship.  
 Of course, we live in a world where the soul, while perfect will always be in imperfect control. The full 
expression of the Korban idea, must await a future time, well into Techiyas Hameism when the soul will have 
total power of the body, and the two will move in harmony forever towards their Maker. 
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DETAIL: 
 
 Individual Korbanos can be brought under one of three circumstances. First. There are the voluntarily 
Korbanos - Shlamim or Olah; secondly there are the Korbanos that one is obliged to bring on the festivals or for 
other life events such as conversion; finally a person is obliged to bring a Korban for various transgressions.  
 The very possibility of atoning (through a Korban) for one’s sin, shows that a person’s inner essence 
remains pure, and it was only some happenstance superficial outburst which led to his sin1. And so, the Korban 
comes to reconnect a person with all of his potential and direct every facet of his being towards serving His 
maker.  
 But these transgressions have to be Shogeg – accidental. If a person deliberately transgresses, there is 
no Korban.  
 The Akeidah2 points out that logic would seem to dictate to the contrary – if one sins deliberately, 
surely one is in even greater need of atonement than if one sinned accidentally3. The law is all the more 
perplexing when in the case of an Ashem Taluy. A person brings an Asham where it is not even clear whether 
he sinned or not4.  For example, there were two pieces of meat in front of him – one kosher and one treif, and he 
doesn’t know which one he ate5. The person may not have sinned at all, yet still he person is required to seek 
atonement! This is because Torah has to become so integrated into the person, so much a part of him, that such a 
thing would never happen6.   
 Rabbi Frand7 explains: I will give an example and ask your pardon for suggesting such an example. 
Does anyone ever leave home in the morning having forgotten to put on his pants? Never! We may forget our 
watch, our keys, our tie, or some other article of clothing, but never our pants. Pants are so integral to our  
existence, that it is literally impossible for a person to even make the mistake of walking outside his front door 
without his pants on.  
  Torah, mitzvos, and fear of G-d, need to be such an integral part of a  
person's existence that he should not even be able to commit an aveyrah  
unintentionally. Imagine if a person wakes up Shabbos morning and goes into  
the bathroom, turns on the light, starts brushing his teeth and shaving and  
then remembers "Oh my gosh! Today is Shabbos!" It is true that his aveyrah  
was unintentional. It is true he forgot. It is true he was half asleep. But  
Shabbos is clearly not as vital and integral to him as wearing his pants.  
He never forgot to put on his pants before leaving the house. How could he  
forget it was Shabbos?  
  This is the concept of the atonement of 'Asham Talui' and 'Korban Chatas'.  
The atonement is about the fact that fear of sin was not real enough and  
not integral enough and not essential enough in a person's life to prevent  
him from even unintentionally and even possibly unintentionally committing  
an aveyrah. 
 That being the case, the law that one does not bring a Korban for a Meizid becomes even more 
perplexing. The laws is so sensitive to lack of Torah integration that there is a law of Asham Taluy – yet it 
allows for fragrant disregard of the Torah (Meizid) without any Korban requirement. Nor can the logic be that 
such a person has been so bad that he is beyond help. For, such a person can clearly do Teshuva and get his 
Kaparah on Yom Kippur.  
 The answer lies in the fact that it is the person’s body, not his soul which is the transgressor.  A 
person’s body is to its soul as an animal is to its master. Just like the animal is not capable of looking after its 
own physical interests, let alone fulfilling it purpose on its own, and it is therefore entrusted in the hands of a 
shepherd or its owner to feed it and prevent it from getting hurt. If it damages someone its master is required to 
pay (for the fact that he did not look after it properly), and if it is well looked after, the shepherd will get paid8. 

                                                            
ולפיכך אין ראוי להעביר . ודבר שהוא רק מקרה בלבד אשפר הסתלקות, והחטא שמקבלים אין זה רק מקרה: ח"פ', גבורות השם, ל "מהר 1

  .כיון שבעצם הם טהורים ואין החטא שלהם בעצם, ישראל בשביל החטא
 
   הקדמה לסדר הקרבנות–ינים ספר ויקרא  מובא בחומש רב פנ 2
  
  יראה שהוצרך יותר גדול לחוטאים בדעת ובזדון:  שם 3
  

 : ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו:ה יז ויקרא   4
 
 ידע אם עבר עליו אם לאו כגון חלב ושומן לפניו וכסבור ששתיהן  הענין הזה מדבר במי שבא ספק כרת לידו ולא- ידע ואשם והביא ולא: שם, י"רש   5

היתר ואכל את האחת אמרו לו אחת של חלב היתה ולא ידע אם זו של חלב אכל הרי זה מביא אשם תלוי ומגין עליו כל זמן שלא נודע לו שודאי חטא 
  :ואם יודע לו לאחר זמן יביא חטאת

 
  ג"ח, מכתב מאליהו 6
  

7 Fear of Heaven: Never Leave Home Without It  
 
כמו שהבהמה , כאשר נודע דהרכבת הגוף עם הנשמה הוא כדמיון מסירת בהמה לרועה: ל"וז, ש הרב ברכת הטוב"התירוץ הוא כמ:  שם 8

ה ומה דהיינו ביד האדם שהוא מבין מה שמועיל לבהמ, ועל כן מוסרין אותה ביד החשוב ממנה יותר במעלה, קצרה ידה מהושיע לעצמה
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So too a body on its own has no ability to look after itself spiritually, i.e. to fulfill its purpose and it is only 
through the soul which elevates it that gives the body the possibility of holiness. It is the shepherd of the body 
which leads it to serving its Maker1.  
 So too, when the body sins, it is the soul which is responsible – it is the soul which has caused the body 
to engage in matters of spiritual death rather than life and it is the soul which needs to bring atonement. Look at 
the physical action of the body – can we tell from that whether an action was deliberate or unintentional. Rather, 
the difference lies only in the soul. It is only a distinction which the soul and not the body makes2.  
  A korban is an animal, and therefore it cannot go beyond its own reality. It cannot atone for a person 
who sinned with his soul – i.e. who sinned deliberately (for the thoughts are in the soul3). It can only atone for a 
person who sinned with his body – i.e. accidentally4.  
 Hence the Torah says:   א ב: אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה  
   Which he Sages say means:  להביא בני אדם שדומין לבהמה 
It is just for, and with the not yet ennobled side of human nature that offerings are to be brought, that by 
sacrificing and devoting just this “animal” side of the nature a man may be taught to purify and ennoble and 
consecrate to a higher purpose just this sensuous nature of his. (Rav Hirsch) 
 Yet, even when a person sins accidentally, it is considered his sin. Were his soul pure enough, he 
would not have sinned, even accidentally. The Tanchuma confirms this by pointing out that it says 5נפש כי תחטא  
and not 6אדם כי תחטא .7   It is the soul of the person that sinned for, had it truly cleaved to its designated spiritual 
heights, it would never have had the type of spiritual vacuum which led to this situation8. Hence the verse in 
Mishlei states 9גם בלא דעת נפש לא טוב  - that even when a person sins unintentionally,  proving that at that moment 
he had lost his Siyata Dishmaya, a person should look for the roots of this in his spiritual state10. 
 The Tanchuma ends by saying that when a person comes to be judged, his soul will say that his body 
was the one that sinned. His body, in turn, will blame the soul. G-d then combines the body and the soul and 
judges them as one11. In fact, Rabbeinu Bachaya shows that the word Nefesh can refer to the soul and the body 
together12. This seems to contradict what we said above, that it is the soul alone, and not the body which bears 
the culpability.  
 The Daas Zekeinim explains as follows:  
 There were two people who sinned against the king, a villager who lived far away from the palace and 
a close advisor who lived in the palace grounds. The king was far more upset with the close advisor, for his 
close relationship with the king implied a much greater treachery. So too it is with the soul and the body. The 

                                                                                                                                                                                         
אך עם פשוע יפשע בשמירתה , ובהטיהבו בשמירתו ישלמו לו שכר טוב, והוא ירעה אותה ויאכילנה וישקנה ויספיק לה כל צרכה, שמזיק לה

  ובדמיון זה ממש חבור הנשמה עם הגוף. ש"חוץ מנזק  שאירע על ידי אונס ע, אז חייב הוא לשלם, ויגיע היזק לבעליה
   

על כן מסרוהו אל הנשמה שהיא תרעה אותו ותגדלהו , דהגוף הנגוף אין לו שום מעלה מעצמו,  הנשמה עם הגוףובדמיון זה ממש חבור: שם 1
  כי יש שכר לפעולתה, טוב לה כל הימים, ובעת הטיבתה הרעייה והשמירה, על מי מנוחות מי התושיה ותרגילהו בעבודתו יתברך

  
  .403'  הגאון מלוצק בהגות בפרשיות התורה עמ 2
  
  הזכיר כאן נפש, והיא השוגגת, בעבור היות המחשבה בנפש: ן"מב ר 3
  
, ואם כן הנשמה המיתה את הגוף, דהרשעים בהייחם קרוים מתים, אמנם בהעותה ושעה שלא שמרה הגוף מחטוא דחטאו היא מיתתו:  שם 4

... שלומים גמורים להקריב בהמה תחת אדם ומחמת שאין זה ת, כגון שתקריב קרבן, ועל כן צריכה לשלם חי אחר תחתיו, שהוא חלק חי לבד
על כן אין הקרבן מרצה אלא אם כן היה אנוס בחטאו באונס ...  אינו ראוי שיתכפר בנפש בלתי מדברת , כי זה אשר חטא בנפש מדברת

  'וכו, דבכי האי גוונא פטור הרועה, היינו מיצר הרע, לסטים מזויין
  :טא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנהדבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תח) ב( ד  5

  
  אדם כי יקריב מכם קרבן :ב א:  וכמו שמביא הפסוק בריש הפרשה 6
  
 הנפש –נפש כי תחטא בשגגה ) שנאמר... (כ גם בלא דעת נפש לא טוב "ואעפ) משלי יט(נאמר ואץ ברגלים חוטא :  תנחומא ויקרא ה 7

  .חוטאה
   

 . כי אילו לא הסיח דעתו מאלקין לא קרה לו כן): ג"אבות פ(ץ "כא בשם האלשיך והחסיד יעב'  נתיבות שלום עמ 8
  
   משלי יט 9
  

 .א על משלי שמפרש פסוק זה באופן אחר:ועיין בגר.פ התנחומא שם" ע 10
 ת וניטלת ממנו השמירה העליונה"מרחיקים ומפרידים הם יהודי מהשי: כא' ובנתיבות שלום עמ 

  
ה את הנפש ואומר לה למה עברת על כל המצות והיא אומרת הגוף עבר על כל המצות מיציאתי " לבוא מביא הקבלעתיד :פרק ו א  תנחוממדרש 11

ה עושה מביאם שניהם ודנן כאחת "ממנו שמא חטאתי חוזר ואומר לגוף למה חטאת אומר לו הנפש היא החוטאת משיצאתה ממני שמא חטאתי מה הקב
 והיה בתוכו ענבים ותאנים ורמונים בכריות אמר המלך אם מושיב אני בן אדם רואה ומהלך לשמרו הוא אוכל לעצמו את  לו פרדסיהד למלך שה"מלה

הבכריות מה עשה הושיב בו שנים שומרים אחד סומא ואחד פסח שמרו הפרדס והיו יושבים והם מריחים הבכריות אמר החגר לסומא בכריות נאות אני 
יא ונאכלם הרכיב חגר על סומא הביאן ואכלו שניהם לימים בא המלך בקש את הבכריות לא מצאן אמר לחגר מי אכלן  נבהרכיבנירואה בפרדס בא ו

ל כלום יש לי עינים הרכיב המלך את החגר על הסומא אמר להם כענין שגנבתם את "ל כלום יש לי רגלים אמר לסומא אתה אכלת אותם א"א
יקרא אל השמים מעל ואל הארץ ) תהלים נ(ה כך עושה מביא את הנשמה וזורקה בגוף שנאמר "ף הקב אתכם ואדןהבכריות ואכלתם שניכם כך אני 

 לדין עמו יקרא אל השמים מעל זה הנשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף
 

אלהים ' וייצר ה)  בבראשית(כי תמצא במעשה בראשית שכתוב ,  מלת נפש הוא חבור הנפש עם הגוף יחדו- נפש כי תחטא בשגגה :ב ד  בחיירבינו 12
, כי מלת אדם הוא חבור הגוף והנפש, ויהי האדם לנפש חיה) שם(הוא שאמר , וכשהתחברו שניהם הגוף והנפש קראם נפש, את האדם עפר מן האדמה

ויקרא (וזהו שכתוב , כי הזכות והחטא לשניהם ביחד וכל אחד לבדו אין לו פעולה לא שיזכה ולא שיענש בה, וכן מלת הנפש ענינה חבור הגוף והנפש
וזהו ראיה כי חבור , ואמר בנפש האוכלת, ואנחנו רואים הגוף כי הוא האוכל והשותה וכל עניני שאר החושים, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם) יז

 .הגוף והנפש קורא הכתוב נפש
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body when it sins gets thrown into a grave – it is the soul which is inflicted with the real suffering of the 
punishment1.  
 How does this soul restore itself and the body. It brings a קרבן לד' . The four lettered Name of G-d 
specifically is use – Not killing – fresh restoration of life. … What does die there is only that which is transitory 
and perishable when kept at a distance from G-d, but which, if brought in to the province of godliness, comes 
into the real purpose of its existence and partakes of eternal life2.  
 The mind (soul) had abandoned its post, leaving just the animal part of him – inevitably leading to sin. 
The Korban rekindles the alertness of the mind – restores the soul as the captain of the ship. (Chinuch). 
 Of course, we live in a world where the soul, while perfect will always be in imperfect control. The full 
expression of the Korban idea, must await a future time, well into Techiyas Hameism when the soul will have 
total power of the body, and the two will move in harmony forever towards their Maker3. 
    
  
 
 
  
 

                                                            
כן הנפש החוטאת היא תמות להודיע שעקר החטא תלוי  אדם כי יחטא אין כתיב כאן אלא נפש ו- נפש כי תחטא :ד ב  זקנים מבעלי התוספות דעת 1

בנפש משל לשני בני אדם שחטאו למלך אחד נכרי ואחד מבני פלטרין שלו העלו שניהם לבימה לדון וצוה המלך לפטור את הנכרי ואת בן הפלטרין 
י אבל זה שהוא מבני ביתי ומכיר בטובי ופשע בי יצא  לו בני פלטרין שלו והלא גם זה חטא לך אמר להם זה נכרי ואינו מכיר בטובאמרולדון ביסורין 

ה חטאה לפיכך הגוף הושלך בקבר "טהורה ואפ' מן התחתונים אבל הנשמה שהיא מן העליונים ודינה להיו' דין זה עליו כך הגוף הוא נכרי שנבר
 :'ה מביא גוף ונשמה ודן אותם וכו"והנשמה תקבל היסורין ולעתיד לבא הקב

 
   8' ל הירש עמ רב שמשון רפא 2
  
טפל , חידוש העולם והפיכתו לעולם רוחני זך בו יהיה הגוף בטל:  דף פב23  של הרב חיים פרידלנדר פ ובעיונים–דף עט , דעת תבונות 3

  .לנשמה כך שיכלו שניהם ביחד לקבל את השכר הרוחני
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3. This is My Bread -זה לחמי 
 
SUMMARY: 
 

It is an accepted fact that there are anthropomorphism’s in the Torah. G-d “gets angry” or “hears”; He 
“remembers”, “sees”, “knows” and “speaks”. The Torah talks in the language of man. However, with the 
Korbanos, we read of something which, even with this understanding, leaves us perplexed.  The Torah says a 
remarkable thing. It says that when we bring a Korban we are, in a sense sustaining Him! It is called ‘His bread’ 
and ‘a pleasant odor to Him’: 
 

  )ח"במדבר כ (' לדניחוחאשה ריח , זה לחמי
 
 G-d is obviously not lacking in anything that we can give Him sustenance in any way. Rather, this 
terminology is used because we are returning to G-d what belongs to Him.  It is like bringing a drop of water to 
the ocean. The ocean is the source of all water. Even rain water is water which evaporated from the sea. So, the 
drop of water doesn’t make a difference to the sea. But nevertheless, the action that was done can be defined as 
the bringing of a drop of water to the sea.  So too, the action of returning an animal to the Maker of all Beings 
makes no difference to this Being of Beings. But the action done by the bringer of the sacrifice can still be said 
to be an action of bringing bread to G-d. 
 But why, then, did the Torah use such confusing terminology? However, G-d set the world up in such a 
way that using this terminology is highly appropriate. When G-d created the world, He created it incomplete and 
imperfect. Man was given the job to finish the creation. By doing so, man becomes a partner with G-d in the 
creation. G-d now, in a sense, “needs” man to complete the creation. 
  The material world we see around us is only a small part of the total structure of the world. Above this, 
there are many layers of spirituality – other worlds which are parallels of this one. Each world replicates the 
other at a higher spiritual level and level of completeness. They are also linked so that an effect in one of these 
worlds will transmit that effect to the worlds above and below it.   
 When G-d wants to effect something in this world, He expresses His will at a very high, spiritual level. 
This effect then ‘chains down’ (משתלשל) or devolves through all the different spiritual levels (worlds) until it 
reaches our world.  But, this same effect can also work in the opposite direction. Man may do something in  עולם
 which then affects all the worlds above Him. This structure explains how man, though he may seem like המעשה
an insignificant speck in the cosmos, is really its primary mover and shaker.  
 All of this was set up so that G-d could give more to us.  The ‘bread for G-d’ is like the effect of food 
on the Neshama. The food comes to sustain the body, not the Neshama. But the body in turn becomes the 
vehicle to hold something more spiritual, which in turn becomes the vessel for a level of spirituality above it and 
so on, in a series of many graded steps until the Neshama is reached. So the food for the body aligns the body 
with the Neshama in such a way that the Neshama can shine down step by step and ultimately affect the 
spirituality of the body.  
 This is what the Korban does. The Korban becomes the vehicle to bear the level of spirituality above it, 
and so on, until all these are linked to the Shechina, which then has a ready passage of graded spiritual steps, all 
aligned and in harmony with each other to come down into our world and to radiate.  
 The word אש is the name used for the lowest level of the ten levels of Malachim. And a Malach is none 
other than a vehicle for transmitting G-d’s holiness. So, when the verse says את קרבני לחמי לאשי, it really 
means, “This sacrifice will serve to provide a vehicle (לחמי) for the next level of spirituality (לאשי) to allow the 
higher worlds (and ultimately the Shechina) to connect to the lower ones”. 

The world was set up like this to allow us to be the ones to finish, or perfect the world.  By doing this 
man not only makes himself holy and thereby prepare himself for the world to come, but, he is able to sanctify 
the world around him as well.  Ultimately, He has allowed us to earn our reward, in the truest sense and to 
thereby have an unusually intimate relationship with G-d. 
  When we do G-d’s Will by sanctifying the world around us, we actually ‘make place’ for G-d in the 
world. G-d set up This World in such a way that His Will is to respond to our actions, rather to initiate. 
Although “He wants a dwelling place in the lower worlds”, He leaves this to us to create.  We do this through 
every act of holiness we perform. By choosing to do what He asks of us, we are ‘allowing’ Him to be with us. 
This is the greatest type of giving possible. Of course, He does not need this. But He wills it to be so. 
 One example (and the most literal way) in which we do this is by the building of the Temple.   G-d 
gave us the blueprints, but we are the ones who build. Within this home that we have built for Him, we are 
capable of further giving back to Him, again through prescribed methods.  Hence, G-d says that the are “for a 
pleasant smell before Me”.  He enables us to give back to Him. 
  Man’s actions, even the smallest gestures, turn out to have cosmic implications. Man can relate to all 
of the cosmos and to elevate it because there is something inside of him which is the parallel to all that is outside 
of himself. Man’s soul, that whole world of the עולם הקטן, sustains all of time and space.  This is because the 
soul of man ultimately reaches higher than these dimensions, and is therefore closer to the Source of spiritual 
energy. Every action and word, in fact every thought of man, impacts on all of these worlds. 
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          Such is man and his enormous powers. This is an awesome responsibility, frightening in its implications. 
But it is also the greatest privilege man could dream to have.  
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DETAIL: 
 
 It is an accepted fact that there are anthropomorphism’s in the Torah. G-d “gets angry1” or “hears2”; He 
“remembers3”, “sees4”, “knows5” and “speaks6”. The Torah talks in the language of man7. This is even truer 
when it comes to the prophets after Moses. Not all the prophets had the same levels of prophetic understanding8. 
The level of prophecy would determine the level and type of allegory or filters through which the prophet would 
have his vision9. Each one sees through the prism and imagery of his own spiritual level and communicates G-
d’s message in his own language10. Hence, G-d appears as a warrior or as a sage, etc11. The exact same prophecy 
would be seen by different prophets in the form of different images12.   Yet, the prophet was never confused as 
to whether a prophecy had actually taken place13 or what the essential message of the prophecy was14.  For the 
solution to the allegory or image was a part of the prophetic experience15.   

However, with the Korbanos, we read of something which, even with this understanding, leaves us 
perplexed.  The Torah says a remarkable thing. It says that when we bring a Korban we are, in a sense 
sustaining Him! It is called ‘His bread’ and ‘a pleasant odor to Him’: 
 

  )ח"במדבר כ (' לדניחוחאשה ריח , זה לחמי
 
 G-d is obviously not lacking in anything that we can give Him sustenance in any way. Rather, this 
terminology is used because we are returning to G-d what belongs to Him. As the Maharal explains, it is like 
bringing a drop of water to the ocean. The ocean is the source of all water. Even rain water is water which 
evaporated from the sea. So, the drop of water doesn’t make a difference to the sea. But nevertheless, the action 
that was done can be defined as the bringing of a drop of water to the sea.  So too, the action of returning an 
animal to the Maker of all Beings makes no difference to this Being of Beings. But the action done by the 
bringer of the sacrifice can still be said to be an action of bringing bread to G-d.16 

                                                            
  :בר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר יד:יד ד שמות  1

 
וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער  :כא יז בראשית  2

  באשר הוא שם
 
 :יצחק ואת יעקב וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את :כד  ב שמות  3

 
 : וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך:ד א בראשית  4

 
 : וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים:כה  ב שמות  5

 
 : ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור:  ג א  בראשית6

 
  דברה תורה כלשון בני אדם: ב' מסכת ברכות לא עמ 7

  יב שביאר את המושג הזה היטב' ט והל' יסודי התורה הל' לא מה"ם פ"ועיין ברמב  
 
 ... הנביאים מעלות מעלות הן: ב' ז הל"ם הל יסודי התורה פ" רמב8
 
 אלא שתשתנה ההשגה כפי שנוי האמצעיים: ... ה-ד-ג'  דרך ה9
 
וגם  בזה תשתנה המליצה כפי הכנתה ... מלים כרצונו יש שישיג הנביא ענין מהענינים  ולא יוגבל לו במלות אלא יגידה הנביא ב:   ח-ד-ג'  דרך ה10

  נביא  עצמו ודרכיו וגם ישתנה לטבע לשונו ודרך דבורו
 
ואחד רואהו כאיש מלחמה ואחד מעוטף ... נביא אחד יאמר דראה את השם יושב על כסא רם ונשא ואחד יאמר שראהו כזקן : ...ט: ספר העיקרים ג11

אמרו שם שאל כותי אחד את רבי ) פרשה ד(ר "ל זה הענין בב"אם מצד המקבל ואם מצד האמצעי וכבר בארו רז. ..וכל זה יתחלף ... כשליח צבור 
אמר לו הבא לי מראות גדולות והביא לו . מאיר  אפשר מי שכתוב עליו הלא את השמים ואת הארץ אני מלא היה מדבר עם משה מבין שני בדי  הארון

ל  "ל ראה בבוה שלך הסתכל וראה אותן קטנות  א"ל הבא לי מראות  קטנות  והביא לו א" אותן גדולות אאמר ליה ראה בבואה שלך הסתכל וראה
כי כמו שהאדם או הדבר ...ומה אתה שאתה בשר ודם  משנה עצמך לכמה גוונים בכל שעה שאתה רוצה מי שאמר והיה העולם  על אחת כמה וכמה 

                      י"כן הש. ..הנראה במראה נבדל מן המראה שהוא נראה בה  
 
  סיגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסיגנון: א"סנהדרין פט ע 12
  
 בכלן תהיה ההשפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור: ג-ב-ה'  דרך ה13

 ... ולא ישאר לו שום ספק לא בנבואתו: א-ד-שם     ה
 
ם לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו ומיד יחקק בלבו פתרון המשל במראה הנבואה וידע מה הוא הדברים שמודיעי: ג' ם שם הל" רמב14
 )ש"ע(

  ש"ע... ואפשר שיקרו טעויות לנביאים לא במה שיתנבאו אלא במה שהם יעשו מדעתם : ה-ג' דרך ה 
 
 דרך משל מודיעים לו ומיד יחקק בלבו פתרון המשל במראה -ה  הדברים שמודיעים לנביאים במראה הנבוא: ג' יסודי התורה הל' ז מהל"ם פ" רמב15

  הנבואה וידע מה הוא
  כ את הפתרון דרך נבואית"שמה שהנביא רואה בחזיון בצורת  חידה או משל רואה ג) קפ במהדורת הרב חיים פרידלנדר' ס(הדעת תבונות מסביר 

 
רק כי האדם אם לא יאכל ושב אליו האוכל היה חסר , חלילה לו מאלה הדבריםונקרא הקרבן אשה לחמי אף כי : סט' פ' גבורות ד, ל" מהר 16

 הנה הוא יתברך בלתי חסר דבר ולפיכך נקרא הקרבת הקרבן …. וכן בשה שכל הנמצאים שבים אליו, והלחם משלימו עד שאינו חסר דבר
 משל לאדם אחד …הקרבן הוא גם כן בלתי חסר ואף על גב שאף אם לא יקריב האדם , לחם אשה כי הלחם גם כן גורם שאין הנמצא חסר

מ "וכי הוסיף זה על יסוד המים אין כאן תוספת כלל כי הים הוא היסוד המים והוא הכל ואין דבר פרטי מוסיף עליו ומ, נטל מים והביאם לים
 ' דנקרא שהוא מביא קרבן שהוא נקרא אשי לחמי בעבור שהוא השבת הנמצאים אל] כן […נקרא שהביא מים לים 

כי הקרבן ההוא והלחם , מישר כל קשה) עצמו' ולא לד' שהוא קרבן לאש ד(אמר החהר מה שאמר לאשי ): מאמר שני כו(ובכוזרי  
  ' הם לאשי וגו) לא לי הם אלא(אמנם , והריח הניחוח אשר הם מיחסים אלי
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 But why, then, did the Torah use such confusing terminology? However,  G-d set the world up in such 
a way that using this terminology is highly appropriate. When G-d created the world, He created it incomplete 
and imperfect1.  He then gave man the power and the mandate to be able to complete the world which G-d had 
begun. Man was given the job to finish creating the world, to bring the world to its perfect state2.  By doing so, 
man becomes a partner with G-d in the creation3. G-d now, in a sense, “needs” man to complete the creation. 
 
 In order to appreciate the full glory of man and what he does in the world, we have to briefly explain 
the structure of the world. The material world we see around us is only a small part of the total structure of the 
world. Above this 4עולם המעשה , are another three worlds5, and above that there are other huge expanses of 
spirituality6. These worlds ( עולם הבריאה, עולם היצירה  and עולם האצילות) are parallels of each other (as they 
are of עולם המעשה). Each one replicates the other at a higher spiritual level and level of completeness7. They 
are also linked so that generally an effect in one of these worlds will transmit that effect to the worlds above and 
below it. The מלאכים, the כוכבים and other forces and beings, each exists at a certain level, i.e. in a certain 
world. Their primary role is to transmit forces from a higher world to lower ones. 
 When G-d wants to effect something in this world, He expresses His will at a very high, spiritual level. 
This effect then ‘chains down’ (משתלשל) or devolves through all the different spiritual levels (worlds) until it 
reaches the עולם המעשה. But, this same effect can also work in the opposite direction. Man may do something 
in עולם המעשה which then affects all the worlds above Him. This structure is vital for man to be able to take his 
place as the center of the creation. It explains how man, though he may seem like an insignificant speck in the 
cosmos, is really its primary mover and shaker.  
 All of this was set up so that G-d could give more to us.  The ‘bread for G-d’ is like the effect of food 
on the Neshama. The food comes to sustain the body, not the Neshama. But the body in turn becomes the 
vehicle to hold something more spiritual, which in turn becomes the vessel for a level of spirituality above it and 
so on, in a series of many graded steps until the Neshama is reached. So the food for the body aligns the body 
with the Neshama in such a way that the Neshama can shine down step by step and ultimately affect the 
spirituality of the body. This is what the Korban does. The Korban becomes the vehicle to bear the level of 
spirituality above it, and so on, until all these are linked to the Shechina, which then has a ready passage of 
graded spiritual steps, all aligned and in harmony with each other to come down into our world and to radiate.  
 The word אש is the name used for the lowest level of the ten levels of Malachim8. And a Malach is 
none other than a vehicle for transmitting G-d’s holiness. So, when the verse says את קרבני לחמי לאשי, it really 

                                                                                                                                                                                         
כי על ידי הבאת ." פני שאמרתי ונעשה רצונינחת רוח היא ל, ריח ניחוח: "ל"וכמו שפירשו חז: דף צח. קרבנות, ב"ח, שעורי דעת  

קרבני "וזהוא פירוש .  ... [הקרבנות מתעלים הכחות השפלים ונתמלא רצונו יתברך בבראיתו ונחת רוח היא לפניו שהעולם מתקרב לתכליתו
ים לבורא יתברך הוא רק אודות עצמותו יתברך אין אנו מדברים כי כל השמות והתוארים שמיחס(כי באמת הקרבן הוא לחם שמים "] לחמי

  .כי כל קיום ההשפעה האלוקית בבריאה הוא רק מזה שהבריאה מקרבת לתכלית) לפי רצונו שנתגלה ונמצא בהנהגת הבריאה
  

The Kuzari makes a comparison of this idea with the body and the soul. Certainly, HaSh-m could have 
created the soul without the body, had He so wished. Yet he chose to create the body and the soul in a 
way that they appear to be an integrated being . A fool, seeing that this being  needs for food and water, 
can be led to think that the soul needs this as much as the body.   

 
1 This is known from one of the names of G-d, Sha-dai, which means, the One who told the 

world to stop.  Our Rabbis explain that He did not let the world reach the ultimate state of 
perfection, but rather stopped it in the middle, and left it to man to do תקון עולם. 

 
כביכול מחולק ,  עד שנמצא תיקון הבריאה…בתיקונו של עולם ובשכלול הבריאה ] צדיקים[כי באמת חלק היניחו ל: דעת תבונות דף קסח 2

  .שאינו נשלם אלא בשניהם, ה והצדיקים"בין הקב
 
עמי .) ה, א"זהר ח(ל "וכמו שאמרו ז, אליוה אל  הצדיקים שחשבם לשותפים "ותראי כמה כבוד גדול חלק הבורא ב: דעת תבונות דף קסח 3
)Ami ( עימי –אתה )Imi (אתה.  
 
  לכן נקרא עשייה המורה על תקון הדבר מלשון ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו : יג בהגה' נפש החיים שער א פ 4
 

5 These worlds are in turn divided each into 10 Sefiros. 
 
 …ועולם הראשון : יד בהגה'  במופשט לשום דבר מעל עולם האצילות וכמו שכתב הנפש החיים שער א פא לנו לייחס אפילו"  אמנם א 6

   כי עולם האצילות הוא הכל אלוקות גמור…אשר אנו יכולים לכנותו בשם נקרא אצילות 
 
, ולמעלה מניעה האור, ל"בן רשבתחתון הוא הריסה וחור. שלא כל העולמות שוו בשעורן בענין הפגם והקלקול: ו"נפש החיים שער א פ 7

  ש"ע' וביותר גבוה ונעלם וגו, ובעליון יותר ממנו גורם רק התמעטות השפעת אורו או הקטנתו
 
מהלכות יסודי התורה ' פרק ב(ם "ש הרמב"ולמטה מכולם אישים כמ, וידוע דעשרה כתות מלאכים הם: ב" שנת תרע- שם משמואל פרשת צו 8

 )'הלכה ז
כתב שהאש היא יסוד המכלה את הנשרף ומבטלו ) 87'עמ(כתב שאש זה מדת הדין ובספר ממעמקים )  א טויקרא(ן "אבל הרמב 
דרך חיים א (ל "והביא המהר. לכלות ולשרוף את כל היוצאים מאחדותו יתברך שמו, והיא מכוונת כנגד מידת הדיו שענינה לבטל, ממציאתו

שמעשה הקרבנות מורה על כך שכלל ישראל מתייחד עם מידת הדין של מעלה ) 89 'עמ(ושם . שהעבודה תמיד נקראת אש, ה והפירושים"ב ד
  .) שהסביר לפי זה הנס שך האש הירוד מן השמים על המזבח88'  ש עמ"וע(
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means, “This sacrifice will serve to provide a vehicle (לחמי) for the next level of spirituality (לאשי) to allow the 
higher worlds (and ultimately the Shechina) to connect to the lower ones1”. 
The world was set up like this to allow us to be the ones to finish, or perfect the world2.  By doing this man not 
only makes himself holy and thereby prepare himself for the world to come, but, he is able to sanctify the world 
around him as well3.  Ultimately, He has allowed us to earn our reward, in the truest sense and to thereby have 
an unusually intimate relationship with G-d4. 
  When we do G-d’s Will by sanctifying the world around us, we actually ‘make place’ for G-d in the 
world5. G-d set up This World in such a way that His Will is to respond to our actions, rather to initiate. 
Although “He wants a dwelling place in the lower worlds”, He leaves this to us to create.  We do this through 
every act of holiness we perform. By choosing to do what He asks of us, we are ‘allowing’ Him to be with us. 
This is the greatest type of giving possible. Of course, He does not need this. But He wills it to be so. 
 One example (and the most literal way) in which we do this is by the building of the Temple.  Despite 
the fact that He gave us the blueprints, exact details of how to build it for Him, we are nevertheless giving to 
Him in the way that He willed it to be so, as we are the ones who build it. 
 Within this home that we have built for Him, we are capable of further giving back to Him, again 
through prescribed methods.  Hence, G-d says that the are “for a pleasant smell before Me”.  He tells us 
(because without Him telling us explicitly, we would have no basis for such knowledge), what will give Him 
pleasure.  He enables us to give back to Him6. 
 Let us take this idea a little deeper:  When we talk of man’s power to affect holiness in this world, we 
need to understand that this includes all of these worlds7. Man’s actions, even the smallest gestures, turn out to 
have cosmic implications8. Man can relate to all of the cosmos and to elevate it because there is something 
inside of him which is the parallel to all that is outside of himself9. 
 The world has 3 primary dimensions: time, space and the spiritual, i.e. man’s soul. Each on of these is 
in parallel to the other. Each has its core holiness radiating out. Thus man’s heart, for example, is the equivalent 
in soul to the Holy of Holies in the Temple in the dimension of time10. But it is in fact man’s spirituality, that 

                                                            
והשיב  ה לחמי"איך שייך לומר בהקב זה והכוזרי נשאל על, לאשי את קרבני לחמי) ח"במדבר כ( כתיב והנה: ב" שנת תרע-   שם משמואל פרשת צו 1

דוגמת המאכל שבאדם שגורם השראת , ז מביא לידי השראת השכינה"י אלא שעי"שהוא לחם לאשי לבד ולא להש, שבמה שאמר לאשי מיישר כל קשה
מ המאכל גורם לאיד הדם והוא נושא את הנפש החיונית והנפש החיונית נושאת "מ,  היא רוחנית ואינה נהנית ממאכל גשמינשמההנשמה בגוף אף שה

וזה , כן הוא בענין הקרבן שהוא נושא לאשי, וזה הדק נושא למה שעוד דק ממנו עד אחר הרבה אמצעים הוא נושא לנשמה, ה שלמעלה ודק ממנהלמ
ויש אלפים ) 'מהלכות יסודי התורה הלכה ז' פרק ב(ם "ש הרמב"ולמטה מכולם אישים כמ, וידוע דעשרה כתות מלאכים הם, נושא שלמעלה ודק ממנו

 :ועל סדר זה גורם הקרבן לקירוב העולמות עד השראת השכינה, מדרגות זו למעלה מזו וזו כסא לזו עד רום המעלותורבבות 
ואש של מעלה הוא כסא ,  מפני שהם לאשי הוא אש של מעלה לחמי   אבל איך הם :ב" שנת תרע-ספר שם משמואל פרשת ויקרא   

  .א כסא להשראת השכינהעד שהו, וענין דק זה לעוד דק ממנו, לענין דק ממנו
 
נבין למפרע , אלא שבדעתנו אותו בכלל, ולא בפרט,  אמנם השלמות נוכל להבין אותו עתה בכלל…: אמר השכל: כב דף ו' דעת תבונות ס 2

 כי על כל פנים כל חסרון הוא העדר השלמות ההוא, החסרונות בפרט
 

3 All men, Jews and non-Jews, are capable of using the physical world as an instrument for 
their own spirituality. However, there is another level, which can only be achieved through the 

Torah. This is the level of sanctifying the spiritual, מקדש הגשמיות. When a Jew uses the physical 
world, he not only affects himself, but he affects the world he uses as well. Thereby, he is able 

to מתקן העולם, to sanctify the world and to connect it back to G-d. This is the main difference 
between a Jew and a non-Jew:  

 
  :ט"ס'  פרק ד-חלק שני : 'דרך ה

אך מעשה האמות לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה ובגלויו ... ה תקון כל הבריאה ועלוייה"האדון בואולם במעשיהם של ישראל תלה 
  ...ש או בהסתרו"ית

  
, וזה מצד שיש לה פתחון פה לפניו ויכולה להרים ראש, ה  כאשה לבעלה"כנסת ישראל לבו גס בהקב, כביכול, והנה: דעת תבונות דף קסח 4

  .אלא נהנים מזיו השכינה מתוך שמחה והרמת ראש, )ג"א ה"ירושלמי פאה פ" (ו דיליה דבהית לאסתוכלי באפיהכמאן דאכיל דלא"אשר לא 
 

5 What we are really doing is revealing His presence which was always there, albeit in a more 
hidden form. 

 
6 Selections of the above paragraphs are taken from Penina Raice, Moreshet essay, 1998 

 
ומסרן בידו . ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר, כן בדמיון זה כביכול: ג"נפש החיים שער א פ 7

   בכל העולמות …י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו "שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם עפ
 
  שכל מעשי המצוות שעושה האדם למטה גורמים תקונים גדולים בעולמות עליונים: ו"ם שער א פנפש החיי 8
 
התיקון נוגע לאותו עולם וכח העליון המקבילו לתקנו או ', ש באחת ממצות ד"ובעשות האדם רצון קונו ית: ו"נפש החיים שער א פ 9

  להעלותו 
וכמו שתרגם אונקלוס על הפסוק , וברוח שפתיו) ישעיה יא(, דבר בי' רוח ד) שמואל ב כג(ש "והדבור הוא מבחינת רוח כמ: יד' שם פ

  לרוח ממללא. ויהי האדם לנפש חיה) בראשית ב(
 

  ק"תפלת השחר יכוין את לבו כנגד בית קה' ל במשנה פ" ורמזוהו ז…ק " נגד הבית ק…והלב של האדם : ד'"נפש החיים שער א פ 10
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whole world of the עולם הקטן, that sustains the other two dimensions1. This is because the soul of man 
ultimately reaches higher than these worlds2, and is therefore closer to the Source of spiritual energy. Every 
action and word3, in fact every thought of man4, impacts on all of these worlds. 
          Such is man and his enormous powers. This is an awesome responsibility, frightening in its implications5. 
But it is also the greatest privilege man could dream to have. 

                                                            
 שהאדם בנשמת …אדם האלא ויהי , אדם לא כתיבב ויהי …דם נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ויפח בא:  ד"נפש החיים שער א פ 1

 .הוא נעשה נפש חיה לרבוי עולמות אין מספר, החיים שבתוכו
  
  .אז ויהי האדם לנפש חיה להעולמות, כאשר נופח באפיו הנשמת חיים שהיא גבוה מהעולמות ופנימיותיה: ה"נפש החיים שער א פ 2
 
   מגיד לו סוד רזא דמלתא  מה שגרם שיחו למעלה בעולמות העליונים…מגיד לאדם מה שיחו : יג' החיים שער א פנפש  3
 

 בשרשו העליון, תיכף נעשה רשומו למעלה, שמעת שעולה על טוהר מחשבת האדם לעשות מצוה: יב'  נפש החיים שער א פ 4 
 
 בעת עמוד האדם למשפט …והיינו ' וגו' ה האלוקים יביא במשפט על כל העלםכי את כל מעש'וכן קהלת אמר : יב' נפש החיים שער א פ 5

  זהו אמר מעשה האלוקים. י מעשיו אם טוב ואם רע בכל הכחות והעולמות" יחשבו גם כל מה שגרם וסובב ע…
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4. Korbanos in Our Day 
 
SUMMARY: 
 

After the Beis Hamikdash was destroyed, we nevertheless retain our ability to draw from the holiness 
of the Korbanos by studying about them and trying to understand them. Anyone who does this will draw from 
the mysterious power of the Korbanos.  
 Specifically, the Shomenh Esreh was fixed around the times of the morning and afternoon daily 
sacrifices, for prayer like the Korbanos, is also called Avodah, i.e. Avodah SheBeLev.  This is why Maariv was 
not an obligatory service until all men accepted the custom of saying it daily, for there is no Korban Tamid at 
night. Just like we make requests in the Shmoneh Esreh that G-d would provide us with our spiritual lack and 
our means to fulfill it, so too we would make such requests at the time of bringing the Korban.   
 In addition, it is theoretically possible for us to bring actual Korbanos in our day. For, although the first 
Korbanos required a Beis Hamikdash, the Kedusha of that Beis Hamikdash remains, even after it is destroyed.   
Once Hakadosh Baruch Hu’s Shechina rests on the Har HaBayis, it does so forever. For this reason, Korbanos 
today are not dependent on the Beis HaMikdash. Theoretically, we could offer Korbanos, provided we could 
build the Mizbeach in its exact, designated place, which we don’t. One major problem with this is that we are 
today all in a state of Tumas Meis, and there is no Parah Adumah to purify us from this. Rav Tzvi Kalisher of 
the mid to late 19 C held that this would not prevent us from bringing the Korban Pesach, since, the law is that 
when the majority of the nation is in a state of impurity, טומאה דחוייה בצבור.  However, many other problems 
would still have to be overcome. We would have to have a Cohen Meyuchas (which maybe there is), we would 
need to identify for sure what is Techeles to include this in the Bigdei Kehunah. For these, and other reasons, the 
Gedolim of his and later generations did not agree with his proposal. 
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DETAIL: 
 

After the Beis Hamikdash was destroyed, we nevertheless retain our ability to draw from the holiness 
of the Korbanos by studying about them and trying to understand them. Anyone who does this will draw from 
the mysterious power of the Korbanos1.  
 The main way we fulfill this idea is through our daily prayers, for prayer like the Korbanos, is also 
called Avodah, i.e. Avodah SheBeLev2.  Just like we make requests in the Shmoneh Esreh that G-d would 
provide us with our spiritual lack and our means to fulfill it, so too we would make such requests at the time of 
bringing the Korban3. Specifically, the Shomenh Esreh was fixed around the times of the morning and afternoon 
daily sacrifices4. This is why Maariv was not an obligatory service until all men accepted the custom of saying it 
daily, for there is no Korban Tamid at night. However, it was a voluntary prayer because that is the time that the 
limbs of the afternoon Korban was burnt5. (According the the Rambam there is a Torah obligation to pray daily, 
but this could have been at any time6. The Ramban holds that there is not daily obligation to pray Midoraasa7.) 
 Before the Beis Hamikdash was built, it was possible to bring Korbanos in any location, on a bamah. 
Adam HaRishon, Noach, the Avos and many others brought Korbanos, though some of these were on the Har 
Habayis as well. Even after the Mishkan was brought into Israel, sacrificing anywhere in the land on a bamah 
was still permitted. It was only after the Beis Hamikdash was built that bamahs were banned and it was now 
only possible to bring a Korban to the Beis Hamikdash.   

 In addition, it is theoretically possible for us to bring actual Korbanos in our day. For, the 
Kedusha of the Beis Hamikdash remains, even after it is destroyed8.    Once Hakadosh Baruch Hu’s Shechina 
rests on the Har HaBayis, it does so forever9.  Elsewhere (in Parshas Terumah) we have explained that the 
rebuilding of the Beis Hamikdash remains as a מצות עשה even in our rime10, though practically, we may only be 
able to build it  Moshiach comes, since we need a Navi to instruct us11 and perhaps we need a majority of the 
Jewish nation to be living in Israel12.  

                                                            
י קרבן ומוחל אני על כל מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפנ) בסדר קרבנות(כל זמן שקוראיםן בהםן  : ב' דף לא עמ, מסכת מעילה 1

  עוונותיהם
  

אלהיכם מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו '  עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את המצות:  א תפלה א'הל ם "רמב 2
  ' וגו  בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה

 
כמו שאנו עושין בשעת שמונה עשרה ותפלה קבועה דקאי במקום , ת הקרבה את מבוקשוה בשע" ומבקשין מהקב…: העמק דבר שמות יח יב 3

  קרבן
 

 הושע –שנאמר ונשלם פרים שפתינו   (כנגד תמידים תקנוםיהושע בן לוי אמר תפלות ' ר, אבות תקנוםאמר רבי יוסי ברבי חנינא תפלות :   ברכות כו4
   )ג: יד

נין התפלות כמנין הקרבנות שתי תפלות בכל יום כנגד שני תמידין וכל יום שיש קרבן מוסף תקנו  תקנו שיהא מוכן:  ה תפלה א'הל ם "רמב  
בו תפלה שלישית כנגד קרבן מוסף ותפלה שהיא כנגד תמיד של בקר היא הנקראת תפלת השחר ותפלה שכנגד תמיד של בין הערבים היא הנקראת 

 :פין שכנגד המוספין היא נקראת תפלת המוסהתפלת מנחה ותפל
 

וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר :  ו תפלה א'הל ם "רמב 5
פ כן נהגו כל "כענין שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה ואף ע' היא העולה וגו

 : מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפלת חובהבכלשראל י
 

ואין מנין התפלות מן התורה ואין משנה התפלה הזאת מן התורה ואין לתפלה זמן קבוע מן  ...  עשה להתפלל בכל יום מצות:  א תפלה א'הל ם "רמב 6
 :התורה

 
  מצות עשה ה, ם"ן בפירוש על ספר המצוות להרמב"רמב 7
  

 . שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא:ו"ח מ"עדיות פ 8
 
והרי הוא אומר והשימותי את ,  לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטילה:ז"ו הט"בית הבחירה פ'ם הל"רמב 9

 .מקדשיכם ואמרו חכמים אף על פי ששוממין בקדושתן הם עומדים
.  זבחים סא א וסב א, שבועות טז א, ב ב"יבמות  פ ( .ם"סוברים כדעת הרמב.  תוספות בכמה מקומותה.  ד שם נחלק עליו"הראב 

 )ד"נראה שסוברים כהראב, ובמכות יט א, אולם במגילה י א
  
 
 ועשו לי מקדש' שנ… ' ע לעשות בית לד"מ: א' בית הבחירה הל' א מהל"פ10

כפות תמרים ' ועיין בס.... יות רשות לבנות בית המקדש מצוה לבנות וגם היום אפשר שאם יתנו המלכ: מנחת חינוך מצוה צה 
ם אינו כן ויבואר "ואף שלדעת הרמב(ה לבנות בית המקדש "שהרבינו חננאל בעל התוספות רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים אם כן ה

  )במקום אחר
יוסף ' ת ר"שו, א' ת בנין ציון ס"שו, רלו' ד ס"חתם סופר יות "שו, ה משנה ב"מעשר שני פ' ובנוגע לקרבנות עיין תוספות יום טוב מס  

    . כט ועוד' א ס"ת התעררות תשובה ח"שו, קי' חיים זננפלד ס
 ח שנתנו רשות והתחילו לבנות"כמבואר במדרש בימי ריב: מנחת חינוך שם

 
המקדש עם כל זה אסור להקריב אלא על פי נביא ל שלא נמתין על נביא לעלות לירושלים ולבקש מקום " כתב שם מחז:א' ת בנין ציון ס"שו11

  ש אנחנו"ריב אלא על פי נביא כקשאם דוד המלך שידע בדיוק מקום המזבח לא הותר לו לה
 
ישועת מלכו פרשת (יהושע מקוטנא '  נוהגת בזמן דרוב ישראל על אדמתן והקשו עליו מעזרא דאז לא חזרו רוב ישראל לארץ ותירץ ר12

  ה בימינו"כ ה"בכח לכולם לעלות ולא עלו פקעה זכותם ואשמכיון שהיה ) תרומה
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 Nevertheless, the Temple Mount retains its original Kedusha1. The mountain itself was always a place 
ready-made to receive the Shechina. Adam Harishion already sensed this when he brought a sacrifice on this 
very place. This was where Kayin and Hevel and later Noach when he left the Ark brought their sacrifices. This 
was where Abraham bound Isaac2. One of the gates of the Temple, in fact, was called “the Gate of the Sacrifice” 
for this was where Abraham led Isaac onto the mountain3. When the Jews finally returned to this mountain, they 
found the ashes of the ram that Abraham sacrificed instead of Isaac. This then became the place of the alter4. 
The corner stone of the Temple was laid by Yaakov Avinu when he had his dream of the ladder5. 
  Besides this intrinsic Kedusha of the Temple Mt., there is another Kedusha which it gained as a result 
of the an active act of sanctification at the time of the building of the Temple6. This Kedusha also remains to this 
day, for the Kedusha came as a result of this being a place of the Shechinah, and the Shechinah is not something 
we can annul7.  
 Because of this holiness of the Temple Mount, Korbanos today are not dependent on the  actual 
structure of the Beis HaMikdash. Theoretically, we could offer Korbanos, provided we could build the 
Mizbeach in its exact, designated place8. One major problem with this is that we are today all in a state of Tumas 
Meis, and there is no Parah Adumah to purify us from this. Rav Tzvi Kalisher9 of the mid to late 19 C held that 
this would not prevent us from bringing the Korban Pesach, since, the law is that when the majority of the 
nation is in a state of impurity, טומאה דחוייה בצבור.  
 However, many other problems would still have to be overcome. We would have to know the exact 
place of the alter, which we don’t, we would have to have a Cohen Meyuchas (which maybe there is), we would 
need to identify for sure what is Techeles to include this in the Bigdei Kehunah. For these, and other reasons, the 
Gedolim of his and later generations did not agree with his proposal .10  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
שמשמע בזה שאין כל סיבת שריית השכינה , קדושתן עליהם אפילו כשהן שוממין) א"מגילה כח ע(ל "ואף על פי שהאמת כי אמרו ז: חינוך צה1

אינו דומה קדושת המקום … ל מקום ומכ… אפשר לומר כי אותו המקום בחרו הקל לברך בני המקום אשר ברא ממנו , שם מצד העובדים
  בחורבנו לקדושת בישובו

 
 ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו ומסורת:  בב  בית הבחירה'הל ם"רמב 2

ו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא אמרו יצחק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל וב
 )לה' ם הוא פרקי דרבי אליעזר פ"מקור הרמב (: נבראכפרתוחכמים אדם ממקום 

 
  ד"א מ"מדות פ, פירוש הראש 3
  
  א"מסבת זבחים דף סב ע 4
  
  )לא' פרקי דרבי אליעזר פ(והאבן הזאת יהיה בית אלוקים ): בראשית כח כב(ככתוב  5
 
  ה "ה בשם המגן אברהם שם סק"א סק"תקס' ב ס"וכן פסק המשנ. ו הלק יד וטז ועוד הרבה ראשונים" בית הבחירה פ'פ הל"רמב 6
 
ורק שלדעתו אין , ד ח איסור להכנס להר הבית"כותב שאפילו להראב, א' א ס"ח, אבל הבנין ציון, ם שם חולק"בהשגות על הרמב, ד"הראב 7

 .ק ב"אברהם תקסא ס ועיין מגן. ם"והכריע כדעת הרמב, י קוק"הגראכז ו' ד ס"תפארת צבי יו, פרנקעונש כרת על זה וכן נקט הרב צבי פסח 
  
 

קדשים קלים ומעשר שני אף , ואוכלין קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים, יהושע שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית'  ואמר ר:ו"ח מ" עדיות פ8
 ,על פי שאין חומה

  .אף על פי שאין שם בית בנוי,  מקריבין הקרבנות כולן:ז"ו הט" פבית הבחירה'ם הל"רמב 
       .בפנים                     מפני שהוא ראוי ליקרב , מי ששחט קדשים בשמן הזה והעלה חוץ לעזרה חייב: ו"ט הט"מעשה הקרבנות פי  

 
 ציון- דרישת9
 
 ;ציון סימן א-ת בנין"שו; ד סימן רלו"סופר יו-ת חתם" ראה שו10
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  צו
1. Fire 

 
SUMMARY: 
 

  In this week’s parsha,  the Kohanim are commanded to light a new fire every morning, and not to allow 
that fire to go out.  Even though in the First Temple fire descended from heaven, there was still a mitzvah to 
bring man-made fire. This was to hide the Miracle, to show that G-d is constantly guiding us with hidden 
miracles on a daily basis. It is all one source of Hashgacha, whether miraculous or through the order of nature.  

   The new Korbanos can only be given during the day – man should approach G-d when things are clear 
and lucid.  However, they could continue burning that night, when things are confused and mixed up.  

Then, just before dawn was the act of Trumas Hadehsen,  the clearing away the ashes of the fire. The 
Trumas Hadeshen is seemingly the most trivial of the mitzvos. Yet the Cohen dresses up in full regalia for this.  

    The Trumas HaDeshen heralded the end of the cycle.  Before the new cycle of the next day could begin, 
Trumas HaDeshen had to conclude the Avodah of the previous day.  This shows that the mission of each day, of 
each generation, is really a continuation of the previous one.     

  All other things in the Beis HaMikdash, once one has completed doing the Mitzvah, can no longer cause 
Meilah. But one always transgresses Meila on the ashes of the alter. For these ashes represent the continuity of 
the Jewish people: Each cycle or generation fulfills a specific mission, yet each one draws and builds on the 
previous one.   
 We have seen that the fire was a combination of G-d’s fire and our fire. G-d’s fire is His Midas HaDin, 
that which burns away anything which is extraneous to serving Him. It leaves only the pure spiritually. This was 
not a natural fire, but rather a spiritual one, and the copper coated wooden alter was unaffected by its continual 
flames. 
  To this fire, man added his own, an arousal below which paralleled and perhaps even triggered the 
arousal from above. In fact, Yosef is compared to a fire. This is because he is the Tzadik par excellence – Yosef 
HaTzadik – and as such he is the one who fulfills the letter of the law – the Din – to the finest degree.   
 The fire of the alter reflected our specific aspirations to emulate the fire of Yosef. The fire is written 
specifically by the Olah. The Olah has two characteristics – 1. It is כולה לד'  – it gets totally burned in dedication 
to G-d, hence its name. 2. The Olah atones for thoughts of the heart (הרהורי הלב), i.e. for negative passions.  3. 
To this we must add the idea that the fire on which the Olah was burnt had to burn continuously, and was never 
allowed to go out. 

 We cannot wait to be inspired, for some wave of spirituality to overcome us. We must light our own 
fire, the fire that is within, developing a personal vision and a passion for that vision, and to keep the fire from 
going out once it is lit. But this fire – our passion and drive, is a double-edge sword. The most powerful 
motivator of man can be used for evil as well as good.  

  The only way out of this is to join our fire with G-d’s.  His firs will ensure that our passions will be 
channeled in the right direction.    
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DETAIL: 
 

  1והרים את הדשן אשר תרגל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח): צו(ויקרא ו ג : תרומת הדשן
  2ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר, זבחאש תמיד תוקד על המ): צו(ו -ויקרא ו ה(להדליק אש במזבח 

  3לא תכבה): צו(ויקרא ו ו (לא לכבות אש המזבח 

  
 This week’s parsha begins with the Mitzvos having to do with the fire on the Mizbeach.  The Cohanim are 

ordered to remove the ashes from the Mizbeach as the first service of the day (right at the end of the night) 
(Trumas Hadeshen)  4 , to light a new fire every morning5, and not to allow that fire to go out.6   

  Even though in the First Temple fire descended from heaven, there was still a mitzvah to bring man-made 
fire7. This was to hide the Miracle, to show that G-d is constantly guiding us with hidden miracles on a daily 
basis8. It is all one source of Hashgacha, whether miraculous or through the order of nature.  

After, the Korbanos of the day, they could continue burning that night9. Then, just before dawn was the act 
of Trumas Hadehsen10,  the clearing away the ashes of the fire. The Trumas Hadeshen is seemingly the most 
trivial of the mitzvos. Yet the Cohen dresses up in full regalia for this11.  

 Whereas the fire showed that G-d’s Providential continuity is one, we will see that the Trumas HaDehshen 
provided us with lessons in the continuity of the Torah.  

The Trumas HaDeshen heralded the end of the cycle.  Before the new cycle of the next day could begin, the 
Cohen would start with Trumas HaDeshen to conclude the Avodah of the previous day.  The idea of this is: 
“Today brings no new mission. It has only to carry out, ever afresh, the mission that yesterday too was to 
accomplish. The very last Jewish grandchild stands there, before G-d, with the same mission of life that his first 
ancestors bore.” (Hirsch12).   

   The new Korbanos can only be given during the day: “It is lucid, clear fully awake man,  … who is to 
come near G-d. (יום , the time of upright existence, related to קום). … Night –  לילה - the time when things are 
“confusedly mixed up” … [it is then that] the heathen feels the might of the gods which bind him.” (Rav 
Hirsch13).  

This is why, explains Rav Hirsch, the Trumas HaDeshen is such an exception when it comes to Meilah. All 
other things in the Beis HaMikdash, once one has completed doing the Mitzvah, can no longer cause Meilah14. 
But one always transgresses Meila on the ashes of the alter15. For these ashes represent the continuity of the 
Jewish people: Each cycle or generation fulfills a specific mission, yet each one draws and builds on the 
previous one.   

                                                            
 א"חינוך מצוה קל 1
 ב"חינוך מצוה קל 2
 ג"חינוך מצוה קל 3

  המזבח ושמו אצל המזבח והרים את הדשן אשר תרגל האש את העולה על): צו(ויקרא ו ג :  תרומת הדשן-מזבח : א"חינוך מצוה קל 4
 
  ער עליה הכהן עצים בבקר בבקרוב, אש תמיד תוקד על המזבח): צו(ו -ויקרא ו ה( להדליק אש במזבח -מזבח : ב"חינוך מצוה קל 5
 
  לא תכבה): צו(ויקרא ו ו ( לא לכבות אש המזבח -מזבח : ג"חינוך מצוה קל 6
 
שם מה (וכמו שדרשו זכרונם לברכה . כי מלבד אש הצריך לקרבן היו בוערים אש במזבח למצוה זו, כי מצוה זו בפני עצמה היא:  חינוך קלב 7
 'וגושלש מערכות של אש מן הכתובים ) א"ע
  
ונראים הענינים קצת כאילו הם בדרכי הטבע , כי ניסים גדולים אשר יעשה הקל אל בני אדם בטובו הגדול לעולם יעשה דרך סתר: משרשי המצוה 8

עם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם ה' יולך ד) שמות יק כא(כתוב שם , שהיה נס מפורסם, כי גם בנס קריעת ים סוף. ממש או בקרוב לטבע
ומזה ) שאינו יכול לקבל רוב תודה(ושפלות המקבל ) שאינו צריך לפרסום(והמשכילים יבינו כי ענין סתר זה למעלת הארון , את החרבה ויבקעו המים

 מן הטעם,  לפי הדומה האש היורדת לא היתה נראית בירידתה–כדי להסתיר הנס , פ ששם יורד אש מן השמים"אע, הענין צונו להבעיר אש במזבח
  .שהיתה נראית) שם יג כ(ומנוח ) שופטים ו כא(ושל גדעון ) ויקרא ט כד(חוץ מיום שמיני של מילואים , שאמרנו

 
  הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד-'  תורת העולה וגוזאת :י ו ב"רש 9
 

  .ובים הכיפורים מחצות הלילה, ובמעודים משליש האחרון של לילה,  בכל יום משיעלה עמוד השחר, ים הדשןואימתי תורמ:  חינוך צו 10
   

הודיענו מכאן שאף האמת הדשן שהיא עבודה קלה צריכה בגדי . ה ולבש הכהן מדו בד ילבש על בשרו והרים את הדשן"בחיי  ו ג ד'  ר 11
ה שיתהדר בה הכהן לפניו שילבש בגדי כהונה ובהם ירים את " שהיא עבודה קלה צוה הקבולמדנו מזה כי גם מצות הרמת הדשן. ... כהונה
או מי שמתעסק באחת ממצותיה של תורה שיתהדר לפניו יתברך , ה באחת מהעבודות"וכל זה הערה ודרך חיים לכל מי שמתקרב להקב, הדשן

שישפיל כבוד עצמו '  לפניו יתברך בעשותו אחת מכל מצות דאו מי שמתעסק באחת ממצותיה של תורה שיתהדר, בעשותו באחת מהעבודות
  .י אפילו בעבודה קלה שבהם"לכבוד הש

שאין לעלות על , היה לובש בגדי כהונה ועולה על המזבח, כשרוצין לפנות המזבח מן הדשן שעליו, ופשטיה דקרא: ובבכור שור ו ג  
ולבש בגדים אחרים ) : "ד(וזהו , לובש בגדי חול ומוציא חוץ למחנה,דו משםולאחר שהורי, ומוריד הדשן עד אצל המזבח, המזבח בבגדי חול
  ."והוציא את הדשן

  
  173 ו ג דף  12
  

   169דף ,  ויקרא א ו 13
  

   כל שנעשה מצותו אין בו משום מעילה 14
  

 . פסחים כו 15
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 We have seen that the fire was a combination of G-d’s fire and our fire. G-d’s fire is His Midas HaDin1, 
that which burns away anything which is extraneous to serving Him2. It leaves only the pure spiritually. This 
was not a natural fire, but rather a spiritual one3, and the copper coated wooden alter was unaffected by its 
continual flames4. 
 Previously (Parshas VaYikra) defined the words את קרבני לחמי לאשי as meaning: “This sacrifice will 
serve to provide a vehicle (לחמי) for the next level of spirituality (לאשי) to allow the higher worlds (and 
ultimately the Shechina) to connect to the lower ones5”.   

 To this fire, man added his own, an arousal below which paralleled and perhaps even triggered the 
arousal from above6. In fact, Yosef is compared to a fire7. This is because he is the Tzadik par excellence – 
Yosef HaTzadik – and as such he is the one who fulfills the letter of the law – the Din – to the finest degree. It is 
his control of self  which is behind his phenomenal ability to control his environment as well.   
 The fire of the alter reflected our specific aspirations to emulate the fire of Yosef. The fire is written 
specifically by the Olah8. The Olah has two characteristics – 1. It is כולה לד'  – it gets totally burned in 
dedication to G-d, hence its name9. 2. The Olah atones for thoughts of the heart (הרהורי הלב)10, i.e. for negative 
passions.  3. To this we must add the idea that the fire on which the Olah was burnt had to burn continuously, 
and was never allowed to go out11. 

 Every man has a fire within, says the Chinuch. This passion and drive, the most powerful motivator of 
man, needs to be blessed that it will be in the right measure and that it will be channeled in the right direction12.  
It was considered one of the miracles of the First Temple that rain never put the fire out13, yet it was still up to 
man not to rely on this miracle and to go as far as he could, to keep the fire burning14.  Similarly, we cannot wait 
to be inspired, for some wave of spirituality to overcome us. It is up to us to find ways of firing ourselves up, 
developing a personal vision and a passion for that vision, and to keep the fire from going out once it is lit.  
But a fire is a double-edged sword – a person may have passion for the wrong things. But he should know that 
this is the same fire that can be channeled into loving G-d15.  A person stands poised between the passions of 
the night – of his yetzer hora – and the clarity of the day which tells him to harness all his taavos towards G-d16. 

                                                            
  ויקרא א ט, ן"רמב 1
 
   יותר מזהמידת הדין שורפת ומכלה רק מה שראוי ולא מאומה: 89'עמ, ממעמקים 2
 
  ,)כעים השתלשלות מאותה מידה(אלא אש רוחנית שהורתה על מידה עליונה , אש המזבח לא היתה אש טבעית: 89 'עמ, ממעמקים 3
 
והאש על המזבח תמיד לא תכבה , היה של עצי שטים והיה מצופה נחשת כעבי דינר זהב, הוא מזבח העולה, המזבח הזה : רבינו בחיי ו ג 4

  ח נסים שהיו במקדש"והיה נס גדול מי, ה הנחשת נתך ולא העץ נשרףולא הי,  לעולם
  

ה "איך שייך לומר בהקב זה והכוזרי נשאל על, לאשי את קרבני לחמי) ח"במדבר כ( כתיב והנה: ב" שנת תרע-  שם משמואל פרשת צו    5
דוגמת המאכל שבאדם ,  מביא לידי השראת השכינהז"י אלא שעי"שהוא לחם לאשי לבד ולא להש, והשיב שבמה שאמר לאשי מיישר כל קשה לחמי

מ המאכל גורם לאיד הדם והוא נושא את הנפש החיונית והנפש "מ,  היא רוחנית ואינה נהנית ממאכל גשמינשמהשגורם השראת הנשמה בגוף אף שה
כן הוא בענין הקרבן שהוא , ושא לנשמהוזה הדק נושא למה שעוד דק ממנו עד אחר הרבה אמצעים הוא נ, החיונית נושאת למה שלמעלה ודק ממנה

מהלכות יסודי התורה ' פרק ב(ם "ש הרמב"ולמטה מכולם אישים כמ, וידוע דעשרה כתות מלאכים הם, וזה נושא שלמעלה ודק ממנו, נושא לאשי
 :וב העולמות עד השראת השכינהועל סדר זה גורם הקרבן לקיר, ויש אלפים ורבבות מדרגות זו למעלה מזו וזו כסא לזו עד רום המעלות) 'הלכה ז

ואש של מעלה הוא כסא ,  מפני שהם לאשי הוא אש של מעלה לחמי   אבל איך הם :ב" שנת תרע-ספר שם משמואל פרשת ויקרא   
  .עד שהוא כסא להשראת השכינה, וענין דק זה לעוד דק ממנו, לענין דק ממנו

 
  להתעררות דלעילאהתעוררות זו דלתתא גדול כוחה לגרום :89'עמ, ממעמקים 6

 :ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר* להבה* והיה בית יעקב אש ובית יוסף :א יח עובדיה  7
 

צו את אהרון ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח : כז' עמ, נתיבות שלום 8
  . תוקד

  
  נקראת כן בעבור שהיא עולה כלה על המזבח- היא העולה :ב ו  עזראאבן 9

 
 י לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב"  גופא אמר רשב:ג ז   ויקרא רבה10
 
כבה האש ממנו כי מצוה שישימו ביום עצים הרבה כדי שלא יתאכלו לגמרי וי,  יאמר שתוקד במזבח כל הלילה- המזבח תוקד בו ואש :ן ו ב"רמב 11

 והוצ, ובער עליה הכהן עצים) פסוק ה(כמו שאמר , מצוה לכהנים בקיום האש, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה) פסוק ו(מה שאמר , ולפי דעתי
בתה האש והזהיר בלאו שלא תכבה לעולם והנה אם נתעצלו הכהנים וכ, שיזהרו בזה ויערכו אש ועצים הרבה שתוקד האש תמיד כל היום וכל הלילה

 :שהיתה מערכה שניה לקיום האש:) יומא מה(ומפני זה אמרו רבותינו , עברו בלאו
 

כלומר ,וענין הברכה הוא שלימות. ועל כן צריכה הברכה בו יותר... והוא ראש לארבעתן ... הוא הטבע שבאדם , ומהו אש זה:  חינוך קלב 12
  ולא יוצר כי ישרף בו, לא פחות כי יחלש כחו, זו שיהא ממנו באדם מה שצריך אליווכן אש שבאדם צריך לברכה , דבר שאין בו חסרון ולא מותר

  
, ולא הסריח בשר הקדש מעולם, לא הפילה אשה מריח בשר הקדש.   עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש: מסכת אבות פרק המשנה   13

ולא , ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, לא כבו גשמים אש של עצי המערכהו, ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכפורים, ולא נראה זבוב בבית המטבחים
ולא אמר אדם לחברו צר , ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, צפופים ומשתחוים רוחים עומדים, נמצא פסול בעמר ובשתי הלחם ובלחם הפנים

  :לי המקום שאלין בירושלים
  :פ שהמזבח במקום מגולה היה" ואע- כבו גשמים אש של עצי המערכה ולא: ב"רע  

 
  עיין ספר החינוך שהאריך בנקודה זו 14
  
כי .  מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך: מד,  צדקת הצדיק , רב צדוק הכהן 15

.) 'ו(פרק קמא דחולין ' אשר הוא אליהו לדעת יש מפרשים בתוס [וכמו שנחמו ההוא סבא. אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת
ועל זה אמרו דלעתיד לבוא צדיקים נדמה להם יצר הרע כהר ורשעים .) ב"סוכה נ(לאביי ] שם אין כאן מקומו'  ודקושיית תוסמתושמעתי דכן הוא הא

 :כחוט השערה ואינו שקר רק שניהם אמת כי לאלו תשוקתם ותאוותם עצומה ביותר
'  וכומחשיךוטעם חשכותו הוא משום יצר הרע ד). ב"פסחים ב ע(ואמונתך בלילות עולם הזה הדומה ללילה  : אות ה-רסיסי לילה , רב צדוק הכהן 16

 ... שכן נברא העולם ברישא חשוכא והחושך הוא מכלל הבריאה בעולם הזה ' וכו) בראתי תורה תבלין(בראתי יצר הרע ) ב"קידושין ל ע(והיינו 
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Should he give into the night, he will find his heart and mind dragging each other in mutually reinforcing circles 
further and further away. Should take all his fiery spirit and place it on G-d’s alter1, he will find a place for all 
his complexity and ambiguity on that alter2. 
 The only way out of this is for the ultimate outside force, G-d, to intervene to pull us out of this mess. 
For as spiritually ugly as we come, he is our maker as it says, תענית כ (' אמור לאומן שעשאני כמה מכוער וכו

3, )ב"ע .  By holding on to the simple faith that everything comes from G-d and that there is nothing other than 
Him, he is able to keep focused on the right goals4.  
  And so, with this introduction to the principles in which G-d governs his world, the parsha moves on 
to many of the most basic korbanos, and the principles around them: We learn of the daily Mincha, the Chatos, 
the Asham, the Shlamim and the Todah. We also learn of the laws of Nosar, Pigul and of Nitmah as well as the 
prohibitions of ingesting Chalev and Blood.  

 
 

 

                                                                                                                                                                                         
ובבוקר חסדך חסד לאברהם היינו כל תאוותיו לשמים אז משיג הבוקר דאברהם להשיג אור בהיר הנוכח דהשם . שנמשך אחר תאות גוף הוא חושךכ

 :אבל מצד השיקוע בתאוות אי אפשר להשיג הנוכח דהשם יתברך. יתברך
 

  שעקר העברה היא ברוח היה הכל כליל באש ושב אל הרוחולפי :ב ו   בחיירבינו 1
 

ואין . אשר בה רמז חלק עיוני בהם,  אחר שהגיד מעשה הקרבנות אמר התורה הראויה לכל אחד ואחד-זאת תורת העולה .  את אהרןצו: ב ו ספורנו 2
, יחוחוהזכיר בעולה שכולה על המזבח לריח נ. דומה להבדל אשר בין מיני הקרבנות, ספק כי יש הבדל רב בין בני אל חי בפעולותיהם וכוונותיהם

האש בוערת בו "באופן ש, שיש בו קצת לחלוחית, וחלק ממנה אצל המזבח והוא הדשן. היא העולה באמת"ואמר ש, אמנם קצתה עולה בלהב המזבח
בבגדים : יוציאוהו אל מחוץ למחנה, הגמור) פסוק ד(וקצת ממנה והוא הדשן . כאמרו הדשן אשר תאכל האש את העולה, עם אותו החלק העולה באמת

 :מכל מקום יהיה מוצאו אל מקום טהור, ותיםפח
 

כידוע אבא ואימא הוא מוחא וליבא ושניהם עזבוני בעוונות ' אבי ואמי עזבוני וגו) י, תהלים כז (ואמר : אות ב-רסיסי לילה , רב צדוק הכוהן 3
ה עוזרו "יאספני והקב' רק מכל מקום ה. ןואין לנו שכל ולא רצו, )ב"נדרים לב ע(אין חכמה ואין בינה בעידן דיצר הרע לית דמדכר ליצר טוב 

 )ב"תענית כ ע('  אחרונים כענין אמור לאומן שעשאני כמה מכוער וכוותויכול לו גם בדור
  . וזהו העצה בעת שיקוע האדם בעולם הזה אל יזוז ממנו על כל פנים אמונה הפשוטה דהכל מהשם יתברך ואין עוד מלבדו4
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2. Kaparah  
 
SUMMARY: 
 

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן ) ב(א 
 :הצאן תקריבו את קרבנכם

 
 When a man reaches into his spiritual core – when he is called the greatest of names -  כי יקריב מכם  
given to man - אדם, and through this brings himself or others close to G-d כי יקריב מכם, this is called a  קרבן
מן  - There is another way, however, for those who do not achieve this, who fall short and transgress .ליהוה
.through the Korbanos he can get back to this level of greatness - הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
  
  When a person sinned, there were special Korbanos which brought atonement. Atonement is a 
remarkable thing. It means that the person is not only forgiven for the sin, but that he gets rid of any of the 
spiritual blemish on his heart and soul which the sin might have caused.   
 Atonement means that a person is not stuck with the negative spiritual legacy of his past – that he can 
truly make a fresh start. This is quite amazing. A man kills another man. He regrets this and does Teshuva. The 
Beis Din is clearly instructed to put him to death despite his Teshuva,  for the life he took cannot be returned.  
As the Yerushalmi puts it: Prophecy was asked, “What is the punishment of the sinner?” Prophecy answered, “ 
The sinning soul should die.” 
,  The consequences of his action are not undone by his Teshuva. And so, surely, the blemish on his soul 
is fixed. And yet, the Torah tells us that a korban undoes all of this at some level.  The Torah, whose whole 
purpose is to correct and complete man, wanted the transgressor to have a way out.  
 Korbanos were not the only type of atonement: there was alos Yom Kippur, suffering, exile and even 
death – all coming as atonement for various things There was a clear hierarchy of atonement, depending on the 
sin. To some degree, Teshuva itself is a Kaparah. It is vast in the range of sins which it covers  and tides one 
over with a partial Kaparah until further atonement can take place.  
   Physical illnesses often require long processes of special diet, exercise and medicines. Spiritual 
healing often requires multiple layers of atonement and of Tikun Hamidos which, in severe cases, may take a 
life-time. A person may find himself concentrating on the exact opposite of his natural personality, on creating 
Kiddush HaSh-m when he sinned in Chillul HaSh-m. If a person was a מזיד, then he is just that much sicker, and 
requires a more careful, protracted and rigorous regimen. 
 But certain Korbanos (the חטאת, the אשם and certain types of עולה, for example) were quite unique in 
that their whole purpose was to provide for this atonement, at least for those who had sinned accidentally. Some 
Chataos were only brought on behalf of all the Jewish People or one of their leaders. One of these, the  שעיר
 was so powerful that it could atone even for intentional transgressions. But the Chataos of our Parsha ,המשתלח
are brought by individuals, for certain types of inadvertent sins.     

 When a person shows by his transgressions that he has failed to integrate Torah values, that he 
has acted animal-like despite his elevated human status, then, the קרבן becomes a life-line back to 
Judaism.  The Korban asks the person to act out his beliefs in a way which made a great impression on 
him.  

According to Rashi, the Mishkan came as a result of the Chei HaEigal. The משכן brought the שכינה 
down to the Jewish people, after it had left because of their sin.  The קרבנות did this on an ongoing basis – they 
helped to restore the שכינה  whenever human frailty triumphed lofty Torah ideals. The word קרבן has as its root 
 .was to be open to the sinner קרבנות to come or to bring close. Therefore, the very nature of ,קרב

This stops the downward moral spiral, which a sinner inevitably feels. The naturally psychology is that 
someone who is wearing dirty clothes doesn’t really care whether he makes them a little dirtier, whereas 
someone whose clothes are clean is careful to keep them that way. So too, with the sinner.  He loses his moral 
and spiritual sensitivity to the sin.   נעשה לו כהיתר – in his eyes this is something which is now permitted to do. 
However, after he would bring a Korban, he would know that he was once more spiritually pure and clean - or 
the process brought him a כפרה - and he would therefore be careful not to dirty himself again.   

 On the other hand, if his failure was so massive that he deliberately transgressed, then a קרבן will not 
help. For, a deliberate transgression means that he used his full faculties which cannot be atoned for by a mere 
animal. He could still, however, gain Kaparah in other ways, for a person could never sin right down to the 
recesses of his soul – there is always something a little irrational – non-שכלי – about man which allows him to 
do Teshuva and get some form of Kaparah.   

But in the normal course of a שוגג, he now had to go to the significant trouble of taking his קרבן all the 
way to the בית המקדש, and go through all the stages of bringing a  קרבן, a process which will make an enormous 
impact on him. (The very experience of being in the holy בית המקדש, and of thereby learning how he could turn 
himself into a human משכן, is in and of itself a large part of the intended education, as we have described 
elsewhere.) 
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The כפרות of each korban were very precise, requiring different קרבנות for different actions and even 
for different types of people. Moreover, a person was given a choice of animal, to reflect his specific personality 
and character makeup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 35 of 215 

DETAIL: 
 
 

  
  'והקרבתם עולה לד' וביום הבכורים וגו): פנחס(ז -כח כו ; 1'אם עלה קרבנו וכו): ויקרא(ויקרא א ג :  עולה 

  2תשחט חטאת  זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה ): צו (ויקרא ו יח:  החטאת   
   3ומלק את ראשו ממול ערפו ולא): ויקרא(ויקרא ה ח :  לא להבדילו– חטאת העוף 

  4והביא קרבנו' ואם נפש אחת תחטא בשגגה וגו): ויקרא(ויקרא ד כז כח : חטאת על שגגה באיסור כרת 
והקריבו הקהל ' דבר מעיני הקהל וגו ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם): ויקרא(יד -ויקרא ד יג:  פר העלם דבר של צבור-  חטאת 

  5פר בן בקר לחטאת
באש , וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל): צו(ויקרא ו כג :  לא לאכול מחטאת הפנימיות-  חטאת 
  6תשרף
  7כי תקריב קרבן מנחהונפש ): ויקרא(ויקרא ב א :  לעשות המנחה כמשפטה-מנחה 

  8לא ישים עליה שמן): ויקרא(ויקרא ה יא :  איסור שמן–מנחת חוטא 
  9ולא יתן עליה לבונה): ויקרא( איסור לבונה ויקרא ה יא –מנחת חוטא 

' וגו' לד  יקריבו   זה קרבן אהרון ובניו אשר ): צו( שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום ויקרא ו יג -מנחה 
  10מחציתה בבקר ומחציתה בערב, פה בלת מנחה תמידעשירית הא

  11וכל ממחת כהן כליל תהיה לא תאכל): צו(ויקרא ו טז :  לא לאכול מנחת כהן-מנחה 
  12והנותרת ממנו יאכלו אהרון ובניו): צו(ויקרא ו ט :  אכילת שירי מנחות-מנחה 
  13לא תאפה חמץ חלקם): צו(ויקרא ו י :  לא להחמיץ שירי המנחה-מנחה 

   14ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא במדבר): ויקרא(ויקרא ה ז :  ולה ויורדע
 15וזאת תורת האשם): צו(ויקרא ז א :  לעשות האשם כמשפטו-אשם 

והביא עיל תמים מן הצאן  בערכך ' ולא ידע ואשם וגו' וכי נפש כי תחטא וגו): ויקרא(יח -ויקרא ה יז: אשם תלוי
  16לאשם

 17'ואת אשמו יביא לד): ויקרא(ןיקרא ה כה : אשם ודאי
  
  

 
שאלו , )משלי יג כא (שאלו לחכמה חוטא מה עונשו אמרה חטאים תרדוף רעה: ו"ב ה"ירושלמי מכות פ

 אמרה. חוטא מה עונשו, שאלו לתורה,)יחזקאל יח ד (נפש החוטא היא תמותהלנבואה חוטא מה עונשו אמרה 
 .  אמר ישעה תשובה ויתכפר? טא מה עונשוחו, ה"שאלו להקב.   ויתכפראשםיביא 

 
 The Korbanos can be divided into two categories. For those who do not sin,  there are the of public 
 around the Chagim, when the holiness of the day (time) קרבנות to which all contributed as well as the ,קרבנות
gets bonded with the holiness of the בית המקדש (space) to give us maximum spiritual benefits. 
 When, however, a person sinned, there were special Korbanos which brought atonement. Atonement is 
a remarkable thing. It means that the person is not only forgiven for the sin, but that he gets rid of any of the 
spiritual blemish on his heart and soul which the sin might have caused. Teshuva alone cannot always produce 
this, though without Teshuva, a person seeking Kaparah is like a fool, insulting G-d by thinking he has now 
found a way of sinning and getting away with it without repenting18.  
 Atonement means that a person is not stuck with the negative spiritual legacy of his past – that he can 
truly make a fresh start. This is quite amazing. A man kills another man. He regrets this and does Teshuva. The 
Beis Din is clearly instructed to put him to death despite his Teshuva. This makes sense – for the life he took 
cannot be returned19. Thus, as the Yerushalmi puts it: 
 

                                                            
 ו"חינוך מצוה קט 1
 ח"קלחינוך מצוה  2
 ד"חינוך מצוה קכ 3
 א"חינוך מצוה קכ 4
 כ"חינוך מצוה ק 5
 ט"חינוך מצוה קל 6
 ז"חינוך מצוה קט 7
 ה"חינוך מצוה קכ 8
 ו"חינוך מצוה קכ 9

 ו"חינוך מצוה קל 10
 ז"חינוך מצוה קל 11
 ד"חינוך מצוה קל 12
 ה"חינוך מצוה קל 13
 ג"חינוך מצוה קכ 14
 מ"חינוך מצוה ק 15
 ח"חינוך מצוה קכ 16
 ט"חינוך מצוה קכ 17
   אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה ] זבח[ הכסילים מתת :א" ע מסכת ברכות דף כג18

 
וכי ... והרי אי אפשר להחזיר לאיש אשר נטל נשמתו ממנו ... ויש לשאולף ולמה היתה התשובה מועלת :  ה"פ, תיב התשובה, ל" מהר 19

  ?אפשר לתקן מה שעשה
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Prophecy was asked, “What is the punishment of the sinner?” Prophecy answered, “ The 
sinning soul should die1.” 

, 
  The consequences of his action are not undone by his Teshuva. And so, surely, the blemish on his soul 
is fixed. And yet, the Torah tells us that a korban undoes all of this at some level.  The Torah, whose whole 
purpose is to correct and complete man, wanted the transgressor to have a way out: 
 
The Torah said:  Let him (the sinner) bring a Korban and he will be achieve atonement 
 

2יביא קרבן ויתכפר: אמרה תורה  
  

 Korbanos were not the only type of atonement. The Rambam talks of Yom Kippur3, suffering4 and 
even death5 – all coming as atonement for various things. Others add exile6. There was a clear hierarchy of 
atonement, depending on the sin. To some degree, Teshuva itself is a Kaparah. It is vast in the range of sins 
which it covers7 and tides one over with a partial Kaparah until further atonement can take place8.  
 This makes sense. A person has to undergo a process of spiritual healing. Physical illnesses often 
require long processes of special diet, exercise and medicines. Spiritual healing often requires multiple layers of 
atonement and of Tikun Hamidos which, in severe cases, may take a life-time9. A person may find himself 
concentrating on the exact opposite of his natural personality, on creating Kiddush HaSh-m when he sinned in 

                                                            
 )יחזקאל יח ד (נפש החוטא היא תמותהשאלו לנבואה חוטא מה עונשו אמרה , )משלי יג כא( :ו"ב ה"רושלמי מכות פ י1
 
גם בזה התורה ] י את עולמן וכיון שבה נברא הכל"כי בתורה ברא הש[והתורה שהיא תקון האדם ): א"נתיבות ב נתיב התשובה פ(ל "המהר 2

כי מצד התורה יש לאדם סלוק מן החטא מפני שהתורה היא [א אשם ויתכפר שזה תיקון של החוטא היא תקון  האדם ולכך התורה אומרת יבי
ולפיכך מצד התורה השכלית יש תקנה אל החוטא לצאת לאדם מן החטא , שכל נבדל מן הגשמי וכל חטא בשביל שהיה נמשך אחר הגשמי
יתברך כפי אשר מתרחק ' ר מקריב האדם קרבן מקריב עצמו אל דכי כאש, הדבוק באדם מצד הגשמי ולפיכך אמרה תורה יביא אשם ויתכפר

  .ל כאלו הקריב את נפשו"ודרשו ז, ונפש כי תקריב מנחה) ויקרא ב(ולפיכך בקצת קרבנותכתיב . 'מן השם ית
ד חטאו לקחת ממכלאותיו עתודים ולטרוח להביאה אל הבית אך הכהן וכל מעשה הכתוב "בעשותם מעשה גדול ע: וך צהנחי  

ד הפשט "ל ע"ן ז"רבנות החוטאים מתוך כל מעשה הגדול ההוא יקבע בנפשו רוע החטא וינמע ממנו פעם אחרת  וכעין זה מצאתי לרמבבק
  שכתב בשם אחרים

  
There is an even higher level than this, the level of Tshuvah: 
 

  אמר יעשה תשובה ויתכפר? ה חוטא מה עונשו"שאלו להקב: ירושלמי שם
 

עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה תשובה תולה  .... עצמו של יום הכפורים מכפר:  דא" תשובה פ'הל ם"רמב 3
 ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם עבר 

הנה , "' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו): "ל, ויקרא טז(שנאמר ,  התברר הענין הזה בתורהעוד שער רביעי אות ג ,שערי תשובה 
  :כי עיקר כפרת יום הכפורים עם התשובה, כי הוצרכה כפרת יום הכפורים אחרי התשובה

 
ם על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה ולעול : הך דא" תשובה פ'הל ם"רמב 4

   גמורה עד שיבואו עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונםרהאין מתכפר לו כפ
 

פ שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין אינו מתכפר לו "המחלל את השם אע: ד'  הלא" תשובה פ'הל ם"רמב 5
אם יכופר העון הזה לכם ' צבאות וגו'  ויסורין שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני הםכפרה גמורה עד שימות אלא תשובה יום הכפורי

  :עד תמותון
עד אשר המות יפריד בינה ובין ,  עון אשר לא תנקה הנפש ממנו ובלתי טהורה היא ואינה רצויהויש :שער רביעי אות ד,  שערי תשובהספר  

והנה ששון ושמחה הרוג בקר ): "יג, ישעיה כב(שנאמר , והוא עון חלול השם. קה הגוף ממנו כל הימיםכמו שיש חולי שלא ינ, הגוף אשר חטאה בו
שם (ונאמר על זה , אבל היו קובעים בגלוי והקהל חברים במיני שמחה, כי לא היו משגיחים על דברי הנביאים ולא חרדים עליהם" ' ושחוט צאן וגו

ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו ): "טז, דברי הימים ב לו(ונאמר , "מותוןאם יכופר העון הזה לכם עד ת): "פסוק יד
 ": עד לאין מרפאעמוב' עד עלות חמת ה

 
לקין אות ' וישם ה): "שם פסוק טו(כמו שנאמר , ונמלט מן מות,  ידי התשובה נסלח רוב עונו וסר עיקר העונשועל :שער רביעי אות א, שערי תשובה  6

   ". וישב בארץ נוד קדמת עדן): "שם פסוק טז(כמו שנאמר , ונשאר עליו עונש הגלות, "לבלתי הכות אותו כל מוצאו
 
עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים : ד' הל א" תשובה פ'הל ם"רמב 7

  ' וגוותיכםארפא משוב
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה התשובה מכפרת על כל העבירות אפילו רשע כל : ג' ושם הל  

ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו ועצמו של יום הכפורים מכפר 
  :ביום הזה יכפר עליכםלשבים שנאמר כי 

 
   ויסורין שלשתן תולין ומיתה מכפרתםתשובה יום הכפורי… המחלל את השם : ד'  הלא" תשובה פ'הל ם"רמב 8

 
ושב השם יתברך , ואף על פי שנרפא רוב החולי וסר מרבית חלקי העונש אחרי התשובה,  כן יש נפש חולה מעון רב :שער רביעי אות א,  שערי תשובה9

 עד אשר יוסר החוטא ביסורים והוכח במכאוב, לא תנקה הנפש עדנה מן החולי ולא נרצה עונה, ומחרון אפ
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Chillul HaSh-m1. If a person was a מזיד, then he is just that much sicker, and requires a more careful, protracted 
and rigorous regimen2. 
 But certain Korbanos (the חטאת, the אשם and certain types of 3עולה , for example) were quite unique in 
that their whole purpose was to provide for this atonement4, at least for those who had sinned accidentally. 
Some Chataos were only brought on behalf of all the Jewish People or one of their leaders5 (e.g. the חטאת הפנים 
brought by the Cohen Gadol on Yom Kippur). One of these, the שעיר המשתלח, was so powerful that it could 
atone even for intentional transgressions6. But the Chataos of our Parsha are brought by individuals, for certain 
types of inadvertent sins7. 
  The verse which introduces VaYikra reads: 

 
 קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם) ב(א 

 :הצאן תקריבו את קרבנכם
 

 The commentators point out two redundancies in the verse. It says כי יקריב מכם and then again  תקריבו
 ,is also redundant. Therefore אדם The latter phrase appears to be redundant.  In addition, the word .את קרבנכם
they interpret: 
 When a man reaches into his spiritual core – when he is called the greatest of names given to man - 
8אדם , and through this brings himself9 or others close to G-d 10כי יקריב מכם , this is called a קרבן ליהוה. There is 

another way, however, for those who do not achieve this, who fall short and transgress -  מן הבהמה מן הבקר ומן
  .through the Korbanos he can get back to this level of greatness11 - הצאן תקריבו את קרבנכם
 When a person shows by his transgressions that he has failed to integrate Torah values, that he has 
acted animal-like despite his elevated human status12, then, the קרבן becomes a life-line back to Judaism. 

                                                            
אם יעזרהו השם יתברך לקדש , ימצא לו מרפא, אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר העונות,  לחלי הזהוגם :שער רביעי אות ה, שערי תשובה  1

וסר עונו ברוב גודל כשרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נואל ואשר ,  וכבוד הדר מלכותוולהודיע לבני אדם גבורת השם, תורתו נגד בני אדם
בחסד ואמת יכופר ): "ו, משלי טז(ואמר שלמה המלך עליו השלום . כי ירפא בהפכו והעלה ארוכתו בתמורתו,  על חלי הגוףהרופאיםכמאמר . חטא בו

ולהסיר השקר , ולעזור למבקשי אמונה,  באורו שיכין החוטא לבו לחזק ידי האמת-מת שהזכיר וענין א, ובארנוהו בשער הראשון מן התשובה, "עון
ונאמר על , "דן דין עני ואביון אז טוב הלא היא הדעת אותי): "טז, ירמיה כב(כענין שנאמר ,  כבוד אלקים-כי הודעת אמת והשיבו לבצרה , והעול

בענין הורדוס שהרג את החכמים ושאל עצה ): א, בבא בתרא ד(ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ". יבמרמה מאנו דעת אות" ):ה, ירמיה ט(רודפי השקר 
 !:לך ועסוק באורו של עולם והשתדל בבנין בית המקדש! אתה כבית נרו של עולם: ויאמר אליו, לבבא בן בוטא אם יוכל לרפוא לו ולגהות ממנו מזור

 
אכן יתכפר עונו !  מה עז ענש המזיד-אם השוגג בלתי טהור הוא אחרי התשובה עד שיביא קרבן , מזה והתבונן :שער רביעי אות ב, שערי תשובה  2

יוכיח וכאב ' כי את אשר יאהב ה): "יב, משלי ג(ונאמר , " יעתר אל אלוק וירצהו-והוכח במכאוב על משכבו ): "כו-יט, איוב לג(כמו שנאמר , ביסורים
 :כאשר יתבאר,  במעשים טובים להגן עליו מן המכאובים-ויש עצה ותקנה לחוטא ". ירצהאת בן 

 
עולה מכפרת על העולה על רוח בני האדם מהרהורי הלב ומחשבת ): הלכה ז, יומא ירושלמי פרק ח(  אמרו :שער רביעי אות ז, שערי תשובה  3

קר והעלה עולות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בב): "ה, איוב א(וכן כתוב , העבירות
  ":בלבבםבני וברכו אלקים 

 
ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה ): "כח-כז, ויקרא ד( הזה התברר עוד ממה שכתוב בתורה והענין :שער רביעי אות ב, שערי תשובה  4

כי החטאת תבא על השגגה בדבר , ואמרו רבותינו זכרונם לברכה". '  וגואשר לא תעשינה ואשם או הודע אליו חטאתו אשר חטא' אחת ממצות ה
כי מבלתי , ואף על פי שהתודה על חטאו, לא תשלם כפרת החוטא בו גם השגגה עד שיביא חטאת, ומפני עון הכרת כי רב הוא, תשחייבים על זדונו כר

  ):כז, משלי כא(שנאמר , הוידוי והתשובה לא יתכפר עונו בקרבן החטאת
  ".וכיפר עליו הכהן ונסלח לו): "לא, ויקרא ד(כמו שנאמר , ואחרי הוידוי והקרבן יכופר עונו, "תועבה' זבח לה"  

 
  :בפרשת ויקרא מוזכרים שמי סוגי חטאות פנימיות 5

   כשהכהן הגדוך חטא בשגגה–חטאת הכהן המשיח -א  
  .ו העם בשגגה מביא כל שבט פר לחטאתועל ידי כל חטא,  כששגגו סנהדרין בהוראה–פר העלם דבר של צבור -ב  
  : הבדלים בין חטאת היחיד וחטאת הצבור2יש   
  )חטאת הצבור נזרק הדם על הפרכת והמסבח הפנימי(מקום זריקת הדם -א  
  חטאת היחיד נאכלת בשרה על ידי הכהניםף חטאת הפנימית שורפים אותו-ב  

  
כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתודה עליו את כל  המשתלח לפי שהוא כפרה על שעיר :א" תשובה פ'הל ם"רמב 6

עונות בני ישראל שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה בין שהודע לו בין שלא הודע לו 
אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות ומה הן הקלות ומה הן החמורות  המשתלח והוא שעשה תשובה אבל אם לא עשה תשובה בשעירהכל מתכפר 

פ שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה "החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת ושבועת שוא ושקר אע
  :שאין בהן כרת הם הקלות

 
 ם במזיד חייב עליהם כרת על אלה שהעושה אות–אם עבר מצוות לא תעשה בשגגה  7

שהתורה הקילה על האדם שעבר עליהן שלא יהיה סוג הקרבן קבוע אלא עולה ויורד לפי , ויש עוד מין חטאת הנקרא עולה ויורד 
מביא מנחה , ואם אין ידו משגת להביא אפילו עוף, ואם הוא עני מביא עוף,  שאם היה עשיר מביא חטאת בהמה–מדת יכלתו של המחוייב 

  .מסלת
  טומאת מקדש וקדשיו ובועת ביטוי, שבועת העדות: החטאים שמביא עליהם קרבן עולה ויורד הם  
  י-א: עיים ויקרא ה  

   
 כי יקריב) ג מח"ח(לשון חשיבות כאמור בזוהר ,  דקדק לומר אדם:ב א  החייםאור 8
 
  אור גדליהו 9
  
) איוב כא יד(ויאמרו לאל סור ממנו ' אשר פשעו בה, שישנם בכם ואת מי יקריב פירש הכתוב ואמר מכם מן הפחותים :ב א  החייםאור 10

 ונתרחקו מדביקותו יתברך את זה יקריב
 

 ):מלאכי ב ו(דבר זה ישנו בכל אדם כי לא כל ישיגו בחינת רבים השיב מעון , תקריבו את קרבנכם'  אמר מן הבהמה וגו:ב א  החייםאור 11
 

  כ נצטוה לקחת גוף בשר כמוהו" ע…דר הבהמות   נכנס בעת ההיא בג…בעת החטא : חינוך צה 12
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 The Chinuch points out, על ידי מעשיולהאדם נפע , man needs to express ideas in action in 
order for them to be integrated. The Korban asks the person to act out his beliefs in a way which made a great 
impression on him: 

 
והנחת הטעם הזה בענין הבית תחיב אותנו גם כן לסמוך אל הטעם הזה בעצמו לפי הפשט ענין : חינוך

ועל כן , ות תלויין אחר הפעלותהלא אמרתי כי עקרי הלבב.  הקרבנות ושבט עובדו וכלים יקרים ידועים
אבל , שיאמר בינו ולכתל חטאתי לא אוסיף עוד,  לא יטהר לבו יפה בדבר שפתים לבד,כי יחטא איש

 וכללקחת ממכלאותיו עתודים ולטאוח להביאם אל הבית אל הכהן , בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו
 'ע בנפשו רע החטא וימנע וגוהמעשה הכתוב בקרבני החוטאים מתוך כל המעשה הגדול ההוא יקב

 
According to Rashi, the Mishkan came as a result of the Chei HaEigal. The משכן brought the שכינה 

down to the Jewish people1, after it had left because of their sin.  The קרבנות did this on an ongoing basis – they 
helped to restore the שכינה  whenever human frailty triumphed lofty Torah ideals2. So too, at an individual 
level, the Korban re-connects the individual to the שכינה, should he sin3. The word קרבן has as its root קרב, to 
come or to bring close4. Therefore, the very nature of קרבנות was to be open to the sinner: 

 
מקבלים ניני זבחים מרשעי ישראל בשביל להכניסם תחת כנפי : ו יב"תנא דבי אליהו רבה פ

5השכינה  
 

This stops the downward moral spiral, which a sinner inevitably feels. The naturally psychology, the 
Bechor Shor says, is that someone who is wearing dirty clothes doesn’t really care whether he makes them a 
little dirtier, whereas someone whose clothes are clean is careful to keep them that way. So too, someone who 
has sinned and sinned again, loses his moral and spiritual sensitivity to the sin. He just doesn’t care anymore. 
 in his eyes this is something which is now permitted to do. However, after he would bring a – נעשה לו כהיתר
Korban,  he would know that he was once more spiritually pure and clean - or the process brought him a כפרה - 
and he would therefore be careful not to dirty himself again6.  He would feel that he now had completely fresh 
start, unburdened by his criminal record, so to speak.  

 On the other hand, if his failure was so massive that he deliberately transgressed, then a קרבן will not 
help7. For, a deliberate transgression means that he used his full faculties. He cannot atone for his uniquely 
human dimensions with a mere animal8. He could still, however, gain Kaparah in other ways, for a person could 

                                                            
וירד ) "יקרא ט(כמו שכתוב , ולא שרתה שכינה במשכן אלא על ידי הקרבנות: ל"ן וז"ג מצוות כתב הרמב"עיין הארה הבאה אבל בתרי 1

  'וגו,  ובבית המקדש נמי…ואז שרתה שכינה ". 'וירא כבוד ד', מעשות החטאת וגו
 
  היו הקרבנות כפרה להן ולא יגרמו העונות לסלוק השכינהשי: ן הקדמה לויקרא"רמב 2
 

3 The שכינה only disappeared from the nation if the nation as a whole sinned, not because of the sins of any 
individual: 

 
קה הקדושה אבל בצבור כתיב פני הפרכת פני פרכת הקודש שבשביל שחוטא הוא לבדו לא נסתל"בכהן משיח כתיב ): ויקרא ד ז(בכור שור 

  דכיון שחוטא בצבור נסתלקה הקדושה
  

Certainly, each יחיד contributes to the שכינה being in the nation. The greater the person, the more consequential 
his actions: 

 
  .ה מקפיד על הגדולים שחוטאים"לפי שהקב) חים לופס(בכל החטאות נאמר ריח ניחוח רק ביחיד ): ויקרא ד ז(בכור שור 

 
4 R. Hirsch ( ה קרבן"ויקרא א ב ד ): The unfortunate use of the word “sacrifice” implies the idea of giving 
something up that is of value to oneself; … The idea of “offering"…. [implies] the idea of a gift or a 
present. But the idea of a קרבן is far away from all this. It is never used for a present or a gift, it is used 
exclusively with reference to Man’s relation to G-d. … קרב means to get into a close relationship with 
somebody… 

בה ואחדותוכל קרבן לשון קרי): שם א ט(ן "רמב  

 
ואצל גוי המבוא . אדם כי יקריב מכם קרבן ודרשינן מכם ולא כלכם) ויקרא א ב(חוץ ממומר ומנסך יין ומחללי שבתות בפרהסיה וכתיב  5

   שם לביאור הדבריםHirsch Chumashה אים את ההגבלה השאת דאפילו גוי מומר אינו פסול להביא קרבן עיין ב"קרבן לב

 
מתכפר לו וידע שהוא נקי ונזהר יותר מללכלך עצמו  בחטא כאשם שיש לו בגדים נקיים ונזהר מן , כשאדם חוטא ומקריב קרבן: ג בכור שור ויקרא ב י6

  .נעשה לו כהיתר, ונתלכלך, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה:) יומא פו(הטיט אבל כשהם מלוכלכים אינו חושש וכן אמרו רבותינו 
 

  פיק לכפרם דמיון זה כי המזיד לא יוכח בדמיונותאבל הזדונות אל יס: חינוך צה 7
 
 …:  הנה אז לא נתן לכפרת  קרבן מב טעמים, אמהם כאשר יחטא האדם בדעת: מובא בחומש אב פמימים הקדמה לויקרא(עקידב שער נז  8

החוטאת עצמה היא אשר אבל כשהנפש , או בפחות ממנה, אינו רואי שיתכפר בנפש בלתי מדברת, כי  זה כאשר חטא בנפש המדברת) והב
  'תבחר  ותקרב על מזבח התשובה השלמה וגו
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never sin right down to the recesses of his soul – there is always something a little irrational – non-שכלי – about 
man which allows him to do Teshuva and get some form of Kaparah1.   

But in the normal course of a שוגג, he now had to go to the significant trouble of taking his קרבן all the 
way to the בית המקדש, and go through all the stages of bringing a 2רבןק , a process which will make an 
enormous impact on him3. (The very experience of being in the holy בית המקדש, and of thereby learning how 
one can turn himself into a human משכן, is in and of itself a large part of the intended education, as we have 
described elsewhere.) 

The כפרות of each korban were very precise, requiring different קרבנות for different actions4 and even 
for different types of people. Moreover, a person was given a choice of animal, to reflect his specific personality 
and character makeup.  

The second verse of our Parsha starts צו את ארון ואת בניו which means, amongst other things – 
command Aaron and all future generations of Cohanim (concerning the Olah)5. This implies that there would be 
some substitute for the atonement of the sacrifices when the Temple would not be standing. A Jew should be 
aware that we always have a “temple” of sorts. When there is not Temple, a Jew’s table offers atonement. 
(Chagiga 27a). The table symbolizes the charity and hospitality of the Jewish home, and also the teachings on 
transmits to one’s children and the example one sets for them. This “Temple: is eternal, and the Torah demands 
extreme vigilance in its upkeep6.

                                                            
ולכך , אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור תשובה וחרטה שייך בו, לא היה שייך תשובה כלל אם היה האדם שכלי  :א"פ, נתיב התשובה,  ל"מהר 1

, ולכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה האדם שכלי, לים שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכוהחרטה. התורה השכלית קורא לחוטאים שישובו
 .ולכך התורה השכלית קורא לחוטאים שישובו, אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור תשובה וחרטה שייך בו

 
בעשותו מעשה גדול על דעת חטאו לקחת ממכלאותיו עתודים ולטרוח להביאה אל הבית אל הכהן וכל מעשה הכתוב : חינוך מצוה צה2

  בנות בקר
 

כ צונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיון לטהר שם מחשבות בני אדם ולתקן לבבם " וע…הגופות יוכשרו על ידי הפעולות : חינוך3
 החוטאים מתוך כל מעשה הגדול ההוא יקבע בנפשו רוע החטא וימנע ממנו פעם אחרת וכעין זה … אמצעית העולם …ה "אליו בו והוא ב
  ד הפשט שכתב בשם אחרים"ל ע"ן ז" לאמבהטעם מצאתי

 
 יתבונן מכל קרבן התולדת והחטאות והמצות להחיות מורי התורה): ויקרא א א(אבן עזרא  4

 
 ולדורותאין צו אלא לשון זרוז מיד ] כ"ת [- את אהרן צו :ב ו ויקרא י"רש 5
 
 Stone Chumash ר יעקוב קמינצקי כפי שהובא ב 6
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3. Shabbos HaGadol & the Korban Pesach 

 
SUMMARY: 
 

The Shabbos before Pesach is called Shabbos HaGadol because this was when the first Korban Pesach, 
in Mitzraim took place. The Jews took the revered god of their masters, the sheep, and tied it up to their beds, an 
act of such astonishing defiance that it would surely have led to a mass slaughter of the Jews. Instead, the 
Egyptian first born attacked Pharaoh’s troops, in a desperate attempt to save their own lives -   למכה מצרים
 .the Shabbos of a greart miracle – שבת הגדול Hence .בבכוריהם
 This Shabbos was the tenth of Nisan. Shabbos was fixed as the day of celebrating this event rather than 
the 10th, because of the intrinsic connection between Shabbos and Pesach. The Shabbos reflects the creation of 
the world and Pesach, G-d’s ongoing involvement therein. Pesach without Shabbos or Shabbos without Pesach 
is meaningless.  

With the Korban Pesach, the Jews clearly separated themselves from the idolatry of the Egyptians, 
placing themselves totally under the Malchus of HaSh-m. The Alshich says that wherever we are in Galus we 
are forced to receive HaSh-m’s Hashpaas through the Sar of that nation. Therefore, our relationship with HaSh-
m will be colored by the culture and spiritual realities of that nation. This was no different in Egypt. In fact, in 
Nisan the Egyptian שה was at its peak. The Jews therefore had to totally destroy this Egyptian deity.   
 In future generations, the Korban Pesach was brought on Erev Pesach, the 14th of Nisan and eaten as a 
central part of the Pesach Seder, and we should all feel its lack from our Sedarim today. In preparation, all sheep 
owners brought their sheep to the stream to be cleaned and sold on the tenth. The hills of Jerusalem were so 
covered with sheep that the grass could not be seen.  There was no man who took another’s place on line, even 
if he was a great man, for in front of G-d there is no one who is great. On the 14th, the Leviim blew the 
Chatzotzros from a high tower, the Lul, on the Har Habayis, announcing that the shechita of the korban should 
begin. The nation, dressed in Yom Tov clothes, proceeded to the Beis Hamikdash.   
 The Korban Pesach is only one of two Positive Mitzvos which is punished by an איסור כרת for non-
compliance. The other is Bris Mila, and that too was commanded to the Jews on that fateful night – בדמיך חיי.   
The Korban Pesach and Bris Milah expressed a covenant with the Jews, just prior to their emerging from Egypt 
as a nation. Mila removed the impurity attached to their skin and Pesach then created the positive connection 
with G-d.  This is why both of them involved blood, for it is through the blood that the soul enters the body.  
Both also involved Mesiras Nefesh, for as much as the Korban Pesach exposed them to the fury of the 
Egyptians, the newly-performed Milah would render them helpless and exposed.   
  Because Bnei Yisrael served idolatry they were considered as if dead. They now corrected this through 
their Mesiras Nefesh, not by dying for G-d, which they were willing to do, but by living for G-d.  
   The Korban Pesach is that it is the only seasonal mitzvah in the Torah that has a second chance – 
someone who missed Pesach could bring the Korban on Pesach Sheni.   
 The Korban Pesach has an unusual amount of other, independent Mitzvos attached to it:  To eat the 
korban on Seder night, not to eat the meat raw or cooked, rather roasted, as kings would, not to leave any of the 
meat over, for only poor people have to save from one meal to the next. Since the whole essence of this mitzvah 
was to give testimony and express gratitude that G-d took the Jewish People out of Egypt and made a covenant 
with them, it was forbidden to include someone who denied the faith or an uncircumcised Jew or a non-Jew in 
this Korban. One was forbidden to send any of the Korban outside of the chabura, for this would be the way of a 
poor man who, faced with the unusual prospects of a large meal, would want to share this unusual event with his 
friends and family by sending them samples. A king, on the other hand, is used to such meals, and eats them in 
his own palace without further thought.  One was not allowed to break a bone, for only the poor would do so, in 
their attempts to reach every morsel of meat. 
 The reason for so many Mitzvos, says the Chinuch, is because each a person reinforces and integrates 
idea according to the actions which he does.  The more he will do to remind him of the miracles of Egypt, the 
more he is conditioned to recognize and be grateful for its miraculousness. Although this is a principle 
everywhere, the centrality of the Exodus experience to the Jewish people ensures its repetition here, in the form 
of the above Mitzvos and many others besides.  
 Without the Exodus, we would not understand clearly that G-d is the creator of the universe, that He 
continues to be involved with this universe at a level of General Providence and Individual Providence, that we, 
the Jewish people, are His servants.  In that sense the Korban Pesach is not different from any other Mitzvah 
which reminds us of the Exodus. But there is one fundamental which sticks out in the korban Pesach, the fact 
that it needed to be eaten in a chabura, and that chabura is focuses around the family. 
 tells us that the Jewish way of transmitting the fundamentals of Jewish knowledge is שה לבית שה לבית 
around the family. Parents tell children, who tell their children in turn. The Pesach Seder is a fulfillment of 
 of getting children to ask, and of giving them the answers. The Korban Pesach was eaten just ,והגדת לבנך
around then.  
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 The other great mitzvah which was done as the Jews left Egypt was circumcision.  This too was a 
mitzvah that was to be transmitted by father to son – מצוה על האב – for it is the father’s mitzvah to circumcise 
his child.  
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DETAIL: 
 
The Shabbos before Pesach is called Shabbos HaGadol because this was when the first Korban Pesach, 

in Mitzraim took place. The Jews took the revered god of their masters, the sheep, and tied it up to their beds, an 
act of such astonishing defiance that it would surely have led to a mass slaughter of the Jews. Instead, the 
Egyptian first born attacked Pharaoh’s troops, in a desperate attempt to save their own lives -   למכה מצרים
 .the Shabbos of a greart miracle – שבת הגדול Hence .בבכוריהם
 This Shabbos was the tenth of Nisan. Shabbos was fixed as the day of celebrating this event rather than 
the 10th, because of the intrinsic connection between Shabbos and Pesach. The Shabbos reflects the creation of 
the world and Pesach, G-d’s ongoing involvement therein. Pesach without Shabbos or Shabbos without Pesach 
is meaningless.  

With the Korban Pesach, the Jews clearly separated themselves from the idolatry of the Egyptians, 
placing themselves totally under the Malchus of HaSh-m. The Alshich says that wherever we are in Galus we 
are forced to receive HaSh-m’s Hashpaas through the Sar of that nation. Therefore, our relationship with HaSh-
m will be colored by the culture and spiritual realities of that nation. This was no different in Egypt. In fact, in 
Nisan the Egyptian שה was at its peak. The Jews therefore had to totally destroy this Egyptian deity.   
 In future generations, the Korban Pesach was brought on Erev Pesach, the 14th of Nisan and eaten as a 
central part of the Pesach Seder, and we should all feel its lack from our Sedarim today. In preparation, all sheep 
owners brought their sheep to the stream to be cleaned and sold on the tenth. The hills of Jerusalem were so 
covered with sheep that the grass could not be seen.  There was no man who took another’s place on line, even 
if he was a great man, for in front of G-d there is no one who is great. On the 14th, the Leviim blew the 
Chatzotzros from a high tower, the Lul, on the Har Habayis, announcing that the shechita of the korban should 
begin. The nation, dressed in Yom Tov clothes, proceeded to the Beis Hamikdash.   
 The Korban Pesach is only one of two Positive Mitzvos which is punished by an איסור כרת for non-
compliance. The other is Bris Mila, and that too was commanded to the Jews on that fateful night – בדמיך חיי.   
The Korban Pesach and Bris Milah expressed a covenant with the Jews, just prior to their emerging from Egypt 
as a nation. Mila removed the impurity attached to their skin and Pesach then created the positive connection 
with G-d.  This is why both of them involved blood, for it is through the blood that the soul enters the body.  
Both also involved Mesiras Nefesh, for as much as the Korban Pesach exposed them to the fury of the 
Egyptians, the newly-performed Milah would render them helpless and exposed.   
  Because Bnei Yisrael served idolatry they were considered as if dead. They now corrected this through 
their Mesiras Nefesh, not by dying for G-d, which they were willing to do, but by living for G-d.  
   The Korban Pesach is that it is the only seasonal mitzvah in the Torah that has a second chance – 
someone who missed Pesach could bring the Korban on Pesach Sheni.   
 The Korban Pesach has an unusual amount of other, independent Mitzvos attached to it:  To eat the 
korban on Seder night, not to eat the meat raw or cooked, rather roasted, as kings would, not to leave any of the 
meat over, for only poor people have to save from one meal to the next. Since the whole essence of this mitzvah 
was to give testimony and express gratitude that G-d took the Jewish People out of Egypt and made a covenant 
with them, it was forbidden to include someone who denied the faith or an uncircumcised Jew or a non-Jew in 
this Korban. One was forbidden to send any of the Korban outside of the chabura, for this would be the way of a 
poor man who, faced with the unusual prospects of a large meal, would want to share this unusual event with his 
friends and family by sending them samples. A king, on the other hand, is used to such meals, and eats them in 
his own palace without further thought.  One was not allowed to break a bone, for only the poor would do so, in 
their attempts to reach every morsel of meat. 
 The reason for so many Mitzvos, says the Chinuch, is because each a person reinforces and integrates 
idea according to the actions which he does.  The more he will do to remind him of the miracles of Egypt, the 
more he is conditioned to recognize and be grateful for its miraculousness. Although this is a principle 
everywhere, the centrality of the Exodus experience to the Jewish people ensures its repetition here, in the form 
of the above Mitzvos and many others besides.  
 Without the Exodus, we would not understand clearly that G-d is the creator of the universe, that He 
continues to be involved with this universe at a level of General Providence and Individual Providence, that we, 
the Jewish people, are His servants.  In that sense the Korban Pesach is not different from any other Mitzvah 
which reminds us of the Exodus. But there is one fundamental which sticks out in the korban Pesach, the fact 
that it needed to be eaten in a chabura, and that chabura is focuses around the family. 
 tells us that the Jewish way of transmitting the fundamentals of Jewish knowledge is שה לבית שה לבית 
around the family. Parents tell children, who tell their children in turn. The Pesach Seder is a fulfillment of 
 of getting children to ask, and of giving them the answers. The Korban Pesach was eaten just ,והגדת לבנך
around then.  
 The other great mitzvah which was done as the Jews left Egypt was circumcision.  This too was a 
mitzvah that was to be transmitted by father to son – מצוה על האב – for it is the father’s mitzvah to circumcise 
his child.  
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החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם ) ב( :ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר) א(יב   שמות
ואם ) ד( :דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית) ג( :לחדשי השנה

שה תמים ) ה( :כלו תכסו על השהימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי א
והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו ) ו( :זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו

ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו ) ז( :כל קהל עדת ישראל בין הערבים
אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי ) ט( :ילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהוואכלו את הבשר בל) ח( :בהם

וככה ) יא( :ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו) י( :אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו
ועברתי בארץ ) יב( :הוהתאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לי

) יג( :מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה
והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ 

) כב( :אל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסחויקרא משה לכל זקני ישר) כא( ... :מצרים
ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו 

ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על ) כג( :איש מפתח ביתו עד בקר
  :ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם) כד( :הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף

והיה כי יאמרו אליכם ) כו( :והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת) כה(
ני ישראל במצרים בנגפו את ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי ב) כז( :בניכם מה העבדה הזאת לכם

 :וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו) כח( :מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו
 

 
   

  1ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים): בא(שמות יב ו : שחיטת הפסח
  2שר בלילה הזהואכלו את הב): בא(שמות יב ח : לאכלו דווקא בליל סדר ולא קודם

  3  לא תזבח על חמץ דם זבחי-) משפטים(שמות כג יח : לא לשחוט פסח על החמץ
  4אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש): בא(שמות יב ט : לא לאכול הפסח נא ומבושל

  5ולא תותירו ממנו עד בקר): בא(שמות יב י : לא להותיר מבשרו
  6ועצם לא תשברו בו: )בא(שמות יב מו :  לא לשבר עצם

  7תושב ושכיר לא יאכל בו): בא(שמות יב מה : לא להאכילו לגוי
  8וכל ערל לא יאכל בו): בא(שמות יב מח : לא יאכל ערל

  9לא תוציא מן הבית מן הבשר החוצה): בא(שמות יב מו : לא להוציא החוצה
  ולא ילין חלב חגי עד בקר): פטיםמש(שמות כג יח :  לא להניח אמורי הפסח בלי להקריבם עד הבקר ויפסלו

  
Pesach Sheni: 

 
בחדש ' ועשה פסח וגו' איש איש כי תהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה וגו): בהעלתך(יא -במדבר ט י: לעשות פסח שני

  10השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו
  11אכלהועל מצות ומררים י): בהעלתך(במדבר ט יא : לאכל פסח שני אל מצות ומרורים

  12לא ישאירו ממנו עד בקר): בהעלתך(במדבר ט יב : לא להותיר מבשר פסח שני
  13ועצם לא ישברו בו): בהעלתך(במדבר ט יב : לא לשבר עצם בפסח שני

 
 
 The Shabbos before Pesach is called Shabbos HaGadol because this was when the first Korban Pesach, 
in Mitzraim took place, which was accompanied by a great miracle14. For the Jewish slave took the revered god 
of their masters, the sheep, and tied it up to their beds, an act of such astonishing defiance that it would surely 
have led to a mass slaughter of the Jews15. Instead, the Egyptian first born attacked Pharaoh’s troops, in a 
desperate attempt to save their own lives, as we say in the Hallel HaGadol -  16למכה מצרים בבכוריהם . This 

                                                            
 'חינוך מצוה ה 1
 ם"ולא מנה אותה הרמב) השמטות על העשין יב(ן "ע להרמב"זו מ 2
 ט"חינוך מצוה פ 3
 'חינוך מצוה ז 4
 'חינוך מצוה ח 5
 ז"חינוך מצוה ט 6
 ד"חינוך מצוה י 7
 ז"חינוך מצוה י 8
 ו"חינוך מצוה ט 9

 ם והחינוך דנוהגת בזכרים כחובה אבל לנשים רק בתורת רשות"פ ושיטת הרמב"חינוך מצוה ש 10
 ם והחינוך דנוהגת בזכרים כחובה אבל לנשים רק בתורת רשות"א ושיטת הרמב"ך מצוה שפחינו 11
 ב"חינוך מצוה שפ 12
 ג"חינוך מצוה שפ 13

הגה והמנהג לומר במנחה ההגדה מתחילת עבדים : שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו) א( ע אורח חיים סימן תל"שו 14
  ל עונותינוהיינו עד לכפר על כ

 שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב שבת :  אורח חיים סימן תלטור  
  בחדש היה שבת ' כדאיתא בסדר עולם ונמצא שי' בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה

 
 וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו פסחוולקחו להם כל אחד שה ל: שם טור  15

  :שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול
 

  א' תל ס'  ערוך השולחן ס 16
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Shabbos was the tenth of Nisan. Shabbos was fixed as the day of celebrating this event rather than the 10th, 
because of the intrinsic connection  between Shabbos and Pesach. The Shabbos reflects the creation of the world 
and Pesach, G-d’s ongoing involvement therein. Pesach without Shabbos, or Shabbos without Pesach is 
meaningless1.  

The taking of the Korban Pesach was a turning point at for the Jews. Here they clearly and with finality 
separated themselves from the idolatry of the Egyptians2, placing themselves totally under the Malchus of 
HaSh-m. The Alshich says that wherever we are in Galus we are forced to receive HaSh-m’s Hashpaas through 
the Sar of that nation. Therefore, our relationship with HaSh-m will be colored by the culture and spiritual 
realities of that nation. This was no different in Egypt. In fact, in Nisan the Egyptian שה was at its peak. The 
Jews therefore had to totally destroy this Egyptian deity. The very act of doing so put them in great danger and 
was therefore an act of huge mesiras nefesh. Now they could totally attach themselves to Hakadosh Boruch Hu. 
 In future generations, the Korban Pesach was brought on Erev Pesach, the 14th of Nisan3. The Mitzvah 
was to form groups around family units who would be just large enough to eat the Korban on the first night, and 
complete all the meat. This Korban would very central to the Pesach Seder.  
 Despite its perennial and universal appeal, there is a key element that is sorely missing from our 
Sedarim - offering and eating the Korban Pesach. Though it has been more than nineteen hundred years since 
we last savored the meat of the Pesach, we have not forgotten the importance this korban plays in the 
commemoration of our freedom from slavery. We conclude maggid (the retelling of the Exodus) with a bracha 
(blessing) requesting Hashem to rebuild Yerushalayim, so that we may offer the Korban Pesach and eat its 
meat. Until that day, we will continue to lament our inability to do so4. We even have to be careful not to 
accidentally call the bone we use to symbolize the korban as the korban itself5. 
 A Roman officer was witness to the events when the  Beis HaMikdash was standing.  In preparation, 
all sheep owners brought their sheep to the stream to be cleaned and sold on the tenth. The hills of Jerusalem 
were so covered with sheep that the grass could not be seen.  There was no man who took another’s place on 
line, even if he was a great man, for in front of G-d there is no one who is great6. On the 14th, the Leviim blew 
the Chatzotzros from a high tower, the Lul, on the Har Habayis, announcing that the shechita of the korban 
should begin. The nation, dressed in Yom Tov clothes, proceeded to the Beis Hamikdash7. The Roman officer 
proceeded to describe the whole process thereafter in great detail:  The Leviim were in charge of crowd control8. 

                                                            
ל דהרמת דשבת תלוי בפסח "עוד י): ב' ס... (לחודש  ' ל לתלות בשבת אלא בי"ושמא תאמר דאם בו לא הו: ב' תל ס' ך השולחן ס ערו 1

  'ופסח בשבת דשבת הוא אות על חידוש העולם ופסח הוא אות על השגחה וחיבת ישראל וזה בלא זה לאו כלום וגו
 בחודש מתה מרים לא רצו לתלות בהיום לעשותו יום שמחה ועוד דבעשור לחודש תל דיש לומר כיון דביק' ס: ב תירץ עוד' ושם בס(  

' ס(' וגו) ח"ב(עלו מן הירדן כדכתיב ביהושע והייתי אומר דהזכרון הוא למס הירדן לזה קבעוהו על שבת דבעלייית הירדן לא היתה בשבת 
בת לכן שאלום מה אצם צריכים לשה בשבת וקשירה סור בשבת  ויש שכתבו מני שהנס בא על ידי שבת לפי שידעו המצרים שהם שומרי ש): ג
  )'וגו) פרישה(
  
  

ובו יתדבקו נשמותיהם של , הוצרך שיגלה להם שלוי מאור קדושתו יתברך, ואולם כשהגיע הזמן שיגאלו: ה"פ, מאמר הכחמה, ל" רמח 2
משכו וקחו : ובו נאמר להם, וזה נעשה על ידי קרבן פסח, ויתפרדו מן הטומאה שהיו שקועים בה, ויתעלו משפלותם, וימשכו אחריו, ישראל

  ."משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן שלמצוה: "ל"שפירשו חז) שמות יב כא(לכם 
  

3 The Korban Pesach was brought together with a Shlaminm, the 'חגיגת ארבעה עשר'. The Chagiga was only 
brought when it was necessary to complete the quauntity of korban meat which needed to be brought. 

 
4 Rabbi Yosef Levinso, article called Korban Pesach – a Mitzvah not to Pass Over on the Shema Yisrael 
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  : סיפורו של הנציב הנכריוזה
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  :ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה): ש ו"שה(שלזה אמר שלמה 

ד מן "כי בי, ובהגיע יום העשור. כי כולו הפך לבן מלבנינות הצמר; עד שלא נראה דשא, היה הריבוי כל כך,  להרים אשר סביב לירושליםובהגיעם
  :'חפס'היו יוצאין כולם לקנות את הזבח הנקרא אצלם , החדש היו עושין אותו קרבן

או דוד , אפילו היה האחרון שלמה', הניחני ואעבור': או שיאמר', גש הלאה': לא יאמר שום אדם לחבירו, שכשיוצאין לעבודה זו,  היהודיםומתקנת
, ש שכן בעבודתו ממלכ, כי הוא להראות שאין גבהות לפני המקום בזמן הכנת עבודתו: והשיבו, כי זה אינו מדרך המוסר, ושאלתי לכהנים. מלכם
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ושלש חצוצרות של כסף , וכבש שלו עשוי כמין קאנפריו שלנו', לול': קראוהו העברים, היו עולין במגדל גבוה שבמקדש, ד לחדש" יום יובהגיע 7
וכאשר שמעו . 'הזהבבית הגדול והקדוש הגיע זמן שחיטת הפסח לשם מי ששכן שמו , שמעו' עם ה': ואחר התקיעה מכריזין ואומרים. ותוקעים, בידם
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The Cohanim, who had been practicing for a month, passed on their vessels one to the other1; how the 
chatzotzros were blown for each group2, and many other details besides3.  
 The purpose of the mitzvah was to remember the great miracles which G-d did for the Jews in Egypt4. 
However, four unusual facts about the Mitzva are pause to encourage us to go deeper: 
 Firstly, this is only one of two Positive Mitzvos which is punished by an איסור כרת for non-
compliance. The other is Bris Milah, and that too was commanded to the Jews on that fateful night – בדמיך חיי.  
For this was a time when G-d was about to bring the Jews out of Egypt, when they would emerge finally to be a 
nation, the Chosen nation, ready to receive the Torah.  So the Korban Pesach and Bris Milah expressed a final 
pre-nation covenant with the Jews. Mila removed the impurity attached to their skin, engraving on their skin a 
mark which identifies them as G-d’s servants5. It showed that the Jews intended to be G-d’s servants not just 
with their bodies, but with their souls as well. Pesach then created the positive connection with G-d6.  
 Non-compliance is a breaking of that covenant, and therefore cuts one off from G-d – hence כרת. This 
too is why both of them involved blood, for it is through the blood that the soul enters the body.  Both also 
involved Mesiras Nefesh, for as much as the Korban Pesach exposed them to the fury of the Egyptians, the 
newly-performed Milah would render them helpless and exposed.   
 The א"חיד  explains that because Bnei Yisrael served idolatry they were considered as if dead. They 
now corrected this through their Mesiras Nefesh, not by dying for G-d, which they were willing to do, but by 
living for G-d.  In this way, they finally earned their freedom.  
   A second interesting fact about the Korban Pesach is that it is the only mitzvah in the Torah that has a 
second chance – someone who missed Pesach could bring the Korban on Pesach Sheni.  
 Thirdly, the Korban Pesach is specifically connected with the word Avodah7 - serving HaSh-m. All 
other Mitzvos we do reflect our serving HaSh-m because we are already His servants. But Pesach reflects our 
serving Him as an act of  G-d acquiring us as servants to begin with8.  
 Finally, the Korban Pesach has an unusual amount of other, independent Mitzvos attached to it:  To eat 
the Korban on Seder night9, not to eat the meat raw or cooked, rather roasted10, as kings would11, not to leave 
any of the meat over, for only poor people have to save from one meal to the next12. Since the whole essence of 
this mitzvah was to give testimony and express gratitude that G-d took the Jewish People out of Egypt and made 

                                                            
ושל זהב ,  כולה של כסף-ושורה שהתחלתה של כסף . וכפות של כסף וכפות של זהב בידם, שורות שורות של כהנים היו,  אל מקום השחיטהובהגיע 1
  וכל,  כולה של זהב-

  ): המשך( פרק עשרים ואחד - התודעה ספר
ושבראש . עד מקום המזבח, וחברו לחברו, יטה ונותנה לחברומקבל כף אחת מדם השח, וכל אחד מן הכהנים שבראש השורה.  להידור ותפארתזה

ולא , באופן שכל כהן וכהן היה מקבל כף אחת מלאה ומחזיר כף אחרת ריקנית, עד הסוף, וחברו לחברו, המזבח היה מחזיר הכף ריקם ונותנה לחברו
  :אות כחצים ביד גבורכי היו כל כך זריזים בעבודה זו עד שהיו הכפות נראות רצות וב, היה זה להם עיכוב

  :או מכשול שיסופק להם, ורואים מקום הטעות אשר אפשר.  יום מקודם היו מרגילים עצמם בעבודה זוושלשים
 

כדי להשמיע לכהנים , ותוקעים בהתחלת קרבן של כל כת וכת, ועליהם שני כהנים בחצוצרות של כסף בידם,  שני עמודים גדולים גבוהיםושם 2
 אומר הקרבןוכן בעל . וכל הכלים היו מוציאין שם ביום ההוא. ובכל כלי שיר אשר להם, ם שיאמרו ההלל בקול רינה ותודההעומדים שם על דוכנ

  :חוזרין וקורין, ואם עדִין לא נגמרה השחיטה. ההלל
 

שכאשר ,  אגודות אגודות של מקלותושם. ִׁשני ברזל ומזלגות לתלות הקרבן ולהפשיט, ושם על הכתלים סביב. היו יוצאים אל העזרות,  השחיטהאחר 3
כמו שהולך , לבבויוצא והולך בשמחה וטוב , ונותן מה שראוי לתת למזבח,  לוקח מקל אחד על כתפו וכתף חברו ומפשיט-לא ימצא מזלג פנוי 

  :מי שלא הקריב קרבן הפסח במועדו, כי דופי וקלון מתמיד היה ביניהם. למלחמה ונצח
, ועומדים יחפים, לבוש קצר עד השוק, והלבוש. מפני שלא יראה דם אם יפול על הבגד,  היו לובשים אדום,בשעת אותה עבודה, והכהנים 

היו לו ארבעים , והכהן הגדול; ושלש אמות מצנפת קשור סביבו, ועל ראשן כובע קטן.  יעכב בשעת אותה עבודהשלא כדי, ובתי היד עד הזרוע לבד
  :מצנפת לבנהוהיא , כפי מה שספרו לי, כריכות מצנפת
אוכלים בקול הלל , ואחר הצליה. ולשמחת החג, כי הוא לפרסם האמונה: ואמרו לי. היו על פתחיהם,  שהיו צולין בהם הקרבןוהתנורים

עד כאן לשון . מפני כבוד העוברים והשבים כי רבו, ואין שער משערי ירושלים שינעלו דלתו בלילי הפסח. ונשמע קולם למרחוק, ורינה
 :רומיה
 

  :כדי שיזכרו היהודים לעולם הניסים הגדולים שעשה להם השם יתברך ביציאת מצרים,  מצוה זומשרשי : מצוה ה- החינוך ספר 4
 
  א' מסכת שבת נח עמ 5

  עיין בגור אריה שמות יב ו  
  
... דושתא דמאריהון דם מילה לאשתיזבא מההיא ערלה קליפה קשיא ודם פסח לאתחברא בגו ק: תיקון שמיני, תיקונים חדשים, ל" רמח 6

  . של מצוה דם פסח" וקחו לכם זאן. "משכו ידיכם מעבודה זרה דא ערלה לא יהיה הך אל זר" משכו וקחו לכם"בגין כך 
  והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם: שמות יב כו 7 

   הזהועבדת את העבדה הזאת בחדש... אל הארץ  הכנעני ' והיה כי יבאך ד:   שמות יג ה
  
  מאמר מב. פסח, פחד יצחק 8
  

  בשר הפסח בליל חמישה עשר בניסןלאכול:  מצוה ו- החינוך ספר 9
 

  : לאכול הפסח נא ומבושלשלא : מצוה ז- החינוך ספר  10
 

לים לאכול מעט אבל שאר העם אינם יכו, לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם,  שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלילפי:  מצוה ז- החינוך ספר 11
ואנו שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחירות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש ודאי ראוי לנו להתנהג . כדי למלא בטנם, בשר שתשיג ידם כי אם מבושל

 :מלבד שאכילת הצלי יורה על החפזון שיצאו ממצרים ולא יכלו לשהות עד שיתבשל בקדרה.  דרך חירות ושרותלתובאכי
  

ועל כן אמר שאם יותר ממנו שישרף כדבר ,  הוא כדרך מלכים ושרים שאינם צריכים להותיר מתבשילם מיום אל יוםהענין:  מצוה ח-נוך  החיספר  12
 :וזכינו למלכות ולגדולה, ונעשינו בני חורין, וכל זה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו השם יתברך מעבדות. כדרך מלכי אדמה, שאין חפץ בו
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a covenant with them, it was forbidden to include someone who denied the faith1 or an uncircumcised Jew2 or a 
non-Jew3 in this Korban. One was forbidden to send any of the Korban outside of the chabura, for this would be 
the way of a poor man who, faced with the unusual prospects of a large meal, would want to share this unusual 
event with his friends and family by sending them samples. A king, on the other hand, is used to such meals, and 
eats them in his own palace without further thought4.  One was not allowed to break a bone, for only the poor 
would do so, in their attempts to reach every morsel of meat5. 
 The reason for so many Mitzvos, says the Chinuch, is because each a person reinforces and integrates 
idea according to the actions which he does.  The more he will do to remind himself of the miracles of Egypt, 
the more he is conditioned to recognize and be grateful for its miraculousness6. Although this is a principle 
everywhere, the centrality of the Exodus experience to the Jewish people ensures its repetition here, in the form 
of the above Mitzvos and many others besides7.  
 Without the Exodus, we would not understand clearly that G-d is the creator of the universe; that He 
continues to be involved with this universe at a level of General Providence and Individual Providence and that 
we, the Jewish people, are His servants8.  In that sense the Korban Pesach is no different from any other Mitzvah 
which reminds us of the Exodus. But there is one fundamental which sticks out in the korban Pesach, the fact 
that it needed to be eaten in a chabura, and that chabura is focuses around the family. 
 tells us that the Jewish way of transmitting the fundamentals of Jewish knowledge is שה לבית שה לבית 
around the family. Parents tell children, who tell their children in turn. The Pesach Seder is a fulfillment of 
 of getting children to ask, and of giving them the answers. The Korban Pesach was eaten just ,והגדת לבנך
around then.  
 The other great mitzvah which was done as the Jews left Egypt was circumcision9. These are the only 
two positive Mitzvos in the whole Torah that have an Issur Kares. This two was a mitzvah that was to be 
transmitted by father to son – מצוה על האב – for it is the father’s mitzvah to circumcise his child.  
  
 
 

                                                            
ובא הפירוש עליו בן ישראל , כל בן נכר לא יאכל בו] ג"מ, ב"שמות י[שנאמר ,  נאכיל מן הפסח לישראל משומדשלא : מצוה יג-החינוך  ספר  1

אחר , ועל כן ראוי שלא יאכל בו משומד, לזכר ניסי מצרים, מה שכתוב בשחיטתו,  מצוה זומשרשי:וכן תרגם אונקלוס, שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים
אין ראוי שנאכיל ממנו למי שהוא הפך , שין אותו לאות ולזכרון שבאנו באותו הזמן לחסות תחת כנפי השכינה ונכנסנו בברית התורה והאמונהשאנו עו

 :כלומר ואין צריך ראיה אחרת, ועל כיוצא בזה נאמר בתלמוד לפעמים סברא הוא.  באמונהרמזה שיצא מן הכלל וכפ
 
ואין צריך , והוא הערל שמתו אחיו מחמת מילה, וכל ערל לא יאכל בו] ה"מ, ב"שמות י[שנאמר , כל הערל מן הפסח יאשלא  : מצוה יז- החינוך ספר 2

 :וכן תושב ושכיר גם כן, ובו הוא דאינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור. לומר משומד לערלות
 

והתושב הוא אדם מן האומות . תושב ושכיר לא יאכל בו] ה"מ, ב"שמות י[שנאמר ,  להאכיל מבשר הפסח לגר ולתושבשלא : מצוה יד- החינוך ספר 3
מה שכתבנו ,  מצוה זומשרשי :שכן פירשו חכמים זכרונם לברכה, ושכיר הוא גר שמל ולא טבל. שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות

, ראוי שלא יהנו בו רק אותם שהשלימו באמונה,  עם השם יתברךובעבור שקרבן זה לזכר חירותנו ובואנו בברית נאמנה. באחרות לזכור יציאת מצרים
 :גם כן מזה השורש, וענין הרחקת הערל מאכילתו. ולא אלו שעדיין לא באו בברית שלם עמנו, והם ישראלים גמורים

 
מה ,  מצוה זומשרשי:מן הבשר חוצה תוציא מן הבית לא]:ו"מ, ב"שמות י[שנאמר ,  להוציא מבשר הפסח ממקום החבורהשלא : מצוה טו- החינוך ספר 4

כדרך מלכי ארץ שכל המוכן , ולא נוציאהו לחוץ, באה המצוה עליו שיהא נאכל במקום החבורה, ומפני שנעשינו אדונים, לזכר ניסי מצרים, שכתבנו
 :וא חדוש אצלםישלחו ממנה לחוץ מנות לרעיהם לפי שה, ודלת הארץ בעת יכינו סעודה גדולה. להם נאכל בהיכלם ברוב עם שלהם

 
כמו , לזכור ניסי מצרים,  המצוהמשרשי:ועצם לא תשברו בו] ו"מ, ב"שמות י[שנאמר ,  לשבור עצם מכל עצמות הפסחשלא : מצוה טז- החינוך ספר 5

ות ככה כי אם לא יאות לעש, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, וגם זה גזעו מן השורש הנזבר. שכתבנו באחרות
ראוי לנו לעשות מעשים , ובכל שנה ושנה באותו הזמן, דושועל כן בתחלת בואנו להיות סגולת כל העמים ממלכת כהנים ועם ק. לעניי העם הרעבים

  :ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה
 
והלא בזכרון , ולמה זה יצוה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס,  תחשוב בני לתפוש על דברי ולומרואל : מצוה טז-נוך  החיספר  6

, ועתה בני אם בינה שמעה זאת. ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן, כי לא מחכמה תתפשני על זה, אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו
אם , ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. אלמדך להועיל בתורה ובמצוות, מע ושנךוהטה אז

, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, טוב ואם רע
ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור . כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, מיד ינטה אל הטוב, ואפילו שלא לשם שמים

באמת , כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, אם אולי יעסק תמיד בדברים של דופי, חפץ בתורה ובמצות, ולבבו ישר ותמים
, כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, באותו אומנות היוםאם כל עסקו תמיד כל 

  :כמו שאמרנו
כדי להתפיס בהן , רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות] ב"ג ע"מכות דף ב[ כן אמרו חכמים זכרונם לברכה ועל  

 זכרונם רמזוו. כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד, להטיב לנו באחריתנו, ן כל עסקינוכל מחשבותינו ולהיות בה
לפי שאלו מצות תמידיות , כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין בראשו מובטח לו שלא יחטא] ב"ג ע"מנחות דף מ[לברכה על זה באמרם 

  :ונפעל בהן תמיד
אחרי היות לבי שלם ותמים , ואל יבטיחך יצרך לומר. ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקיך כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם,  אתהכןל

וכיוצא , להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות, מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות, באמונת אלהים
 הלא גם לי, אשמות וחטאות שאין מביאין עליהם יםבאלו הדבר

, ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה. מה שכתוב בקרבן הפסח,  מצוה זומשרשי : סיפור יציאת מצריםמצות  : מצוה כא- החינוך ספר 7
ו ובתפלותינו זכר ליציאת ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינ. כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו, מצוות עשה ומצוות לא תעשה

ובידו לשנותם אל , פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו, וכי יש אלוה קדמון הפץ ויכול, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, מצרים
הלא זה משתק כל , ומיםועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצ, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו, היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים

 :וכי השגהתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך, כופר בחידוש העולם
 
 :כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד) מב( כה ויקרא   8
 

9 The Hagada quotes the pasuk ואת רום ועריה. The Jews were naked of Mitzvos. G-d’s response was to 
give them two Mitzvos which involved blood – ואמר לך בדמיך חיי – And I said to you by these bloods 
you will live.  
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  שמיני
  

 

1. A Philosophy of the Kosher Keeping Human  
 
SUMMARY: 
 
 Everything in the world was designed by G-d to be used by man to get closer to Him.  But there is a 
fundmantal difference between Jew and non-Jew on this.  The non-Jew can use the world to sanctify himself. 
But he does not thereby sanctify the world. The Jew can actually affect the physical world he is engaging, to be 
 to sanctify the world and to connect it back to G-d.  The secret of the Jews is the Torah. It allows ,מתקן העולם
us to rise spiritually and to take the world with us.   
 Hence, most of the sacrifices actually involved eating, either on the part of the Kohanim or on the part 
of the baalim themselves. A holy person is no different than the Mishkan. His actions are no longer physical. 
His eating has the same Kedusha effect as would sacrificing an Olah on the Alter.  
 Using the world correctly then becomes an enormous responsibility.   When Yaakov Avinu sent 
his gift to Eisav, he was immediately punished for this by an injury to his thigh. For he had entrusted the 
physical to one who was not capable of using it properly. This was so even though it was purposeful (to 
make peace) and therefore permissible. Similarly, when he bought the birthright from Eisav for a pot of 
lentil soup, it says immediately afterwards that there was a famine in the land.   
  Man is a mini-world, an Olam Katan. Man is made up of all the elements that are in the world, and 
there is therefore always something inside of the man which parallels and connects to that which it outside of 
him. Through this connection, as he raises up his little, inner world, he raises up the larger outer world to which 
he is connecting.  
 There are actually many parallel and linked worlds, one more spiritual than the other. Man is so 
powerful that he effects all of these worlds. Man’s actions, even the smallest gestures, turn out to have cosmic 
implications. These parallel worlds exist within man as well. Man’s body is connected with his Nefesh, which in 
turn is connected to the higher levels of the soul.   
 The purpose of the soul is to purify the body. The soul, in turn, needs the body to express itself. There 
can be no contact with the outside world except through the Body. Without the Body we would neither see nor 
hear; we could not be aware of the physical world an any sense we understand it. But there is more than this. 
The Body is the instrument through which the Neshama does Mitzvos which almost always involve a physical 
component. And the Body is that which allows the Neshama to engage the world, raise it up to holiness, 
purifying the Body in the process.  
  The Jew is charged not only to be holy, but to make the world holy and food represents an 
extraordinary opportunity to do this. For food is that part of the physical world which man actually ingests – 
makes a part of himself. Man has to relate to food – without it he cannot live.  Per force it will either drag us 
down or we will raise it up and sanctify it.      
  Unlike air and other necessities, food is one of our most central, sensual desires. If food was purely a 
physical activity, and if we desired food simply as a defense to ensure that we eat when we are hungry, then we 
would take the minimum amount, prepared in the simplest ways, and perhaps go into a private room, like a 
bathroom, to do what we have to do.  

It is clear that the Torah attitude to food is very different from this. Food is a center-piece of Shabbos 
and the festivals, of weddings, bar-mitzvahs and circumcisions.   We make kiddush, kiddushin and havdalah 
over wine.  Food is the source of umpteen Torah mitzvahs: we leave Peah, Leket and Shichacha for the poor, 
take Trumah for the Cohen and Maaser for the Levi and keep Shmittah, Orla and Nata Revai in the land of 
Israel.   
 Turnusrufus,  the evil Roman emperor once asked Rabbi Akiva. “Whose actions are greater, G-d’s or 
mans?” Rabbi Akiva surprisingly answered than man’s deed were greater than G-d’s, giving as proof an 
example  from food: G-d produces wheat kernels, inedible, in that form to man. But man takes those kernels and 
processes them until he produces bread, edible and tasty to man. This is because G-d created the world in such a 
way that man should become his partner in completing it.  
 But the making of the bread is not yet the end of the process; it is the eating which completes the 
partnership. When a Jew takes his great sensuous desire for food and harnesses his eating into a spiritual 
experience, the physical world becomes a perfect server of the spiritual, all of the physical reality unites with 
itself as well as with the spiritual reality.    
 Every animal has sparks of holiness (nitzotzos kedusha) inside of it, waiting to be released. For even 
the most despicable of animals was created and is maintained by G-d’s creative Will. However,  only those 
which are kosher have kedusha which is accessible to us. The Hebrew word מותר – permissible, actually means 
unbound, meaning that the holiness in that animal is unbound or available to us. If we will eat such animals in 
the proper way we grant ourselves and the animal purpose. Unkosher animals are אסור – forbidden, which 
actually means bound, since their holiness is bound up in the animal and not accessible by us.  We are therefore 
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forbidden to eat them, since our act could not elevate the animal and therefore would not increase the holiness in 
this world.  
  The mystery of forbidden foods is that, not only can we not affect us, but they act on us in a negative 
way. They cloud our spiritual sensitivity by layering it and blocking its expression. Hence the verse says –  ולא
 –ונטמאתם  .the reason for not eating such foods has to do with their spiritual impurity - תטמאו בהם ונטמתם בם 
is written without an ונטמתם  - א. Chazal read the word ונטמטם , which means to be block up. spiritually.   
Prohibited food are missing the א, the spark of light that raises us up. 
   Non-kosher food turns the body into a less perfect vehicle to hold the soul. Since the body is the 
instrument through which the soul expresses itself, the soul finds itself blocked.  In turn, if the soul is blocked, 
our character will be affected. We will become more like the animals we eat. 
   The Torah is not a health book, though eating kosher is consistent with a healthy diet. In fact, again 
and again the Torah stresses holiness as the purpose for the dietary laws. The body is an enormously complex 
and subtle mechanism, and G-d, the maker of man understand well what will disturb the exquisite equilibrium of 
body and soul. It is His total concern for our well being that He keeps us away from anything damaging in that 
regard. Imagine if G-d had revealed to us the exact mechanism. Biologists, doctors and other scientists would 
have gone to work and began to claim that a particular damage only occurs in a particular climate or under 
certain circumstances.  Better that we take His word for it, and stay away, He the doctor of all doctors. And 
therefore, the fact that we eat physical food to maintain our biological mechanism and that this, in turn nurtures 
our soul is ultimately a mystery, one that leads us to appreciate the kindness G-d is doing for us.    
  But if Kosher food is then the ‘good food’ for the soul, why is it only for the Jews?  The Zohar takes up 
this question, stating that the Jews are like the heart of a body. The very centrality of the heart as the organ of 
organs makes it more sensitive, more in need of exactly the right foods.    
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DETAIL: 
 
Sanctifying the Material 

 
Everything in the world was designed to remind man of the Creator, every encounter with G-d’s creation is 

an opportunity to get closer to G-d1. This is because the world of nature is one programmed to do G-d’s Will. 
The truth is that when man expresses the nature within him, when he is engaged in his physical necessities of 
eating, sleeping and having conjugal relations, he too is doing the Will of G-d2. 

The greatness of man is that he is capable not only of growing spiritually, but of taking the physical 
world with him.  Man is able to use the physical world not only as a tool for his own growth, but as a 
result, actually turns the world he is using into something more holy. We see this from the fact that most 
of the sacrifices actually involved eating, either on the part of the Kohanim or on the part of the baalim 
themselves. A holy person, says the Mesilas Yesharim, is no different than the Mishkan. His actions are 
no longer physical. His eating has the same Kedusha effect as would sacrificing an Olah on the Altar3.  

This make’s man responsible for maximizing the use of the physical world. 
 Rav Tzadok HaCohen points out that when Yaakov Avinu sent his gift to Eisav, he was 

immediately punished for this by an injury to his thigh. For he had entrusted the physical to one who was 
not capable of using it properly. This was so even though it was purposeful (to make peace) and therefore 
permissible. Similarly, when he bought the birthright from Eisav for a pot of lentil soup, it says 
immediately afterwards that there was a famine in the land4. For did he not, thereby give physical 
strength to a Rasha? 

In the Shema, Jews are commanded to harness all their physical possessions, בכל מאדך as a part of their 
love for G-d5. All men, Jews and non-Jews, are capable of using the physical world as an instrument for their 
own spirituality. However, only Jews can thereby actually affect the physical world they are engaging.  This 
can, in fact, only be achieved through the Torah. This is the level of sanctifying the spiritual, מקדש הגשמיות. He 
is able to be מתקן העולם, to sanctify the world and to connect it back to G-d. This is the main difference 
between a Jew and a non-Jew. The non-Jew can use the world to sanctify himself. But he does not thereby 
sanctify the world. The Jew can actually introduce holiness into the world, to spiritualize the objects he uses.6 

 This difference between Jew and non-Jew is suggested by the laws of  קרבנות נדבה. There are two types 
of נדבה that one can bring, an עולה and a שלמים. The עולה is כולו לד' , it gets entirely burned, whereas the 

                                                            
1

כל העולם ) ב"ע' ברכות ו(כל עניני העולם וכל הנבראים מזכירים לאדם שיש בורא וכמו שאמרו :  אות רלב-צדקת הצדיק ,  רב צדוק הכהן
פירוש ) ד"ד כ"תהלים ק(כולו לא נברא אלא בשביל זה פירוש שידע זה על ידה ויכיר שיש בורא עולם וכמו ששמעתי על מלאה הארץ קניניך 

 .לקנות על ידם אותם והשם יתברך מזמין לאדם בכל יום דברים וענינים שונים אולי על ידם יבוא לזכירה בבורא
 

 ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא …י "ברים הטבעים הם עושים רצון השכל הד: צדקת הצדיק קעג 2
  ח שאינם בחיריים"כ אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע בכל בע"הולך לעשות רצון ויש מצוה בשכר ובכלל ג

 
   בביאור מדת הקדושה -מסילת ישרים פרק כו , ל"  רמח  3

וסימניך אכילת קדשים שהיא עצמה מצות , תקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממשוהנה האיש המ  
  ):ספרא(ל "ואמרו ז, עשה

והוא עצמו , מעשיו החומרים אינם לו אלא הכרחים, הטהור: ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים  
כי אילו היה , אך לכלל קדושה לא באו, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, ם אלא על צד ההכרחאינו מתכוין בה

  :כבר היה יותר טוב, אפשר בלתם
הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני , ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו  

ויעל מעליו ): ב"ר פפ"ב(וכמאמרם זכרונם לברכה , וכמזבח, כמקדש, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה' ה
ומעתה , כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש, הצדיקים הן הן המרכבה): י בראשית ז"רש(וכן אמרו , האבות הן הן המרכבה, אלהים
כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח כיון , כל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי האישיםהמא

ל במדרש כן המאכל והמשתה שהאיש "וכמאמרם ז, עד שהיה כל מינם מתברך בכל העולם, וכל כך יתרון היה להם בזה, שהיו נקרבים לפני השכינה
  :וכאילו נקרב על גבי המזבח ממש, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כלהקדוש או

ימלא גרונם של ): א"יומא ע(וכן אמרו . ח כאילו הקריב בכורים"כל המביא דורון לת): ה"כתובות ק(ל "והוא הענין שאמרו עליו ז  
אלא הענין הוא , ו שימלאו גרונם כמלעיט את הגרגרן"חח להוטים אחרי האכילה והשתיה "ואין הדבר הזה שיהיו הת, ח יין במקום נסכים"ת

מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה , ח הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הנה הם ממש כמקדש וכמזבח"כי הת, לפי הכונה שזכרתי
  )ל גבי המזבחספלים שהיו ע(ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים , והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, שורה במקדש ממש

    
 וכן כשהאכיל לו עדשים …י נתינת מעות לנכרי "ז תיכף בצלעתו ברגליו ע"ה נענש ע" יעקב אע…המנחה ששלח יעקב לעשו : צדקת הצדיק קפ 4
  שלם : )שבת לג(ל "כ ויבא  יעקב שלם ואז" ואח…כ ויהי רעב בארץ  "מ נאמר תיכף אח"מ] פ שהיה לצרך"אע[הבכורה  פ שהיה בשביל קניית"אע

 כ"והיינו לפי שהיה שלם בממונו שנשתל ם לו אותו דורן שכבר נתקן ממילא שלם בגופו בצלעתו ג' בגופו כו
 

י ולא קאי אתשוקתו וחמדתו לרכוש שזה " אינו ביד עבודת האדם רק מסייעתא דשמיא דפירושו  שבכל רכושו וקנינו יהיה קבוע אהבת השבכל מאדך 5
י בכל מעמקיו עד שממילא גם "כ יהיה האדם כולו ממולא מאהבת הש"וש עצמו כידוע כי הרכוש שייך להאדם וכרק שבכל הרכ. בכלל בכל לבבך

ר "כמו שכתוב ב(פנחס בן יאיר דמחמרא אנפשה לאכל איסור ' גם כן ממולאים מאהבתו יתברך  כענין חמורו של ר בכל קניניו שהם ההתפשטות שלו
   וזהו רק ביחידים…ש עוד"ן בדוממין עוזו בבעלי חיים ומסתמא הוא הדי) ס' פ

 
אך מעשה האמות לא יוסיפו ולא יגרעו ... ה תקון כל הבריאה ועלוייה"ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ב :ט"ס'  פרק ד-חלק שני : 'דרך ה 6

 ...ש או בהסתרו"במציאות הבריאה ובגלויו ית
 

 and מלאכים through) השגחה כללית make a further, overlapping distinction between ל" רמח and ל"מהר
other intermediaries) which all have, and direct, השגחה פרטית which only Jews have. This is because it 

is now the job of the Jews to resolve the primary historical tasks of mankind, but it simultaneously 
reflects the historical closeness of the Jews to G-d. 
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'ד thereby actively participating with ,קרבן who eat from the ,בעלים involved the שלמים , so to speak, in the 
sanctification of that animal. Non-Jews can also bring a קרבן נדבה. However, they can only bring an עולה and 
not a שלמים. To produce this holiness, they must totally separate themselves from the physical world – burn it 
all to G-d. For this is a world they cannot effect1.  

The secret of the Jews is the Torah2. The mystery of the Torah is that it allows us to rise spiritually and to 
take the world with us.  When we do that, then the physical world becomes a perfect server of the spiritual, and 
all of the physical reality unites with itself as well as with the spiritual reality. The Mesilas Yesharim gives the 
example of Yaakov Avinu who, when he lay down on a group of stones, caused all the stones to unite. For, since 
Yaakov was at a very high spiritual level which rose above any physical reality, his spirituality was able to 
surround the fragmented materialistic reality of the stones, and unite them3. 

The reason that the Torah enables man to raise up the world spiritually is because man himself is a mini-
world, an Olam Katan. Man is made up of all the elements that are in the world, and there is therefore always 
something inside of the man which parallels and connects to that which it outside of him. Through this 
connection, as he raises up his little, inner world, he raises up the larger outer world to which he is connecting.  

The way, in turn, that man is able to raise up his little world, is through the fact that every lower level of 
reality is connected with a higher level of reality. Man’s body is connected with his Nefesh, the lowest level of 
his soul. This Nefesh is similar to the נפש הבהמית which gives life to an animal4, and is that which gives life, 
shape and form to the body5, distinguishing the different species6. This is the point at which the soul enters the 
body7. The נפש of the person is the source of his sensory input, his desires, his imagination, his memory, even 
his basic intelligence8. At this level, man is but a sophisticated animal. 

The נפש in turn is connected to the higher levels of the soul, starting with the רוח. These connect man with 
higher, spiritual realities and allow his actions to impact at a higher level and to allow those higher levels, in 
turn, to impact on him9.   

The purpose of the Neshama is to purify the body10 and, in this way, the Neshama can now become an 
active force for good11. Although its association with the body results in temporary limitations of the soul’s full 

                                                            
1 Rav Shimshon Rephael Hirsch, Chumash VaYikra 
 Therefore a life of seclusion and meditation in a monastery or an Ashram, though wrong for 
Jews, may be appropriate for non-Jews. Since non-Jews are obligated in לשבת יצרה, it may be that 
celibacy is not allowed for them. However, it is possible that לשבת יצרה, only applies for as long as the 
world was not populated. 

 
   ועוד]15 פסח[פחד יצחק , ]ס"הקדמה לפירוש על ש[ אבני נזר  2

Jews could also not engage in תקון העולם prior to מתן תורה. See רסיסי לילה לז, צדוק הכהן' ר , for 
difference between Jew and non-Jew after סיני);  
 
The  דעת תבונות (pg.  קעא in the מהדורת פרידלנדר ) states:  

שמעשיהם בעבודתו  … ן להם הכח ואז נית…אבל היתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות , שהנה לא  נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא
 ש מהתחלת הקא הקודם"יעשו פרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה ע

 
ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך הנה עילוי ויתרון הוא : " ל סוף מסילת ישרים "רמח 3

אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כלן והיתה : "ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו"זוכבר הזכירו , לדבר ההוא שזכו להיות תשמיש לצדיק
יחוד המקיף את כל הבריאה עד הבחינה , זה סוד היחוד השלם שמתגלה על ידי הקדוש, נתקבצו כלן לאחת".  כל אחת אומרת עלי יניח צדיק ראשו

  . תחיית המתיםתכלית—כולה מדברת כבוד שמים—זה הדומם—התחתונה ביותר
 

4
  משמשת להרגשה והשכלה החקוקה בטבעו, כי הנה יש באדם מציאות נפש כמו שיש לכל בעלי החיים: ג א א' דרך ד

 
5

  .מה שראוי למין ההוא ובבונה את הגוף כפי, והוא עצמו מתפשט והולך: ג א א' דרך ד
 

6
והשכלת בני אדם נבדלת , החיים עצמם יש הפרש גדול בהשכלתםכי בעלי , ובו תלוי ההרגש וההשכלה הראויה למין ההוא: ג א א' דרך ד

  'ואולם כל זה נעשה בנפש הזאת וגו. מהשכלת כלם הבדל גדול
 

7 Hence it is called נפש, related to the word  נופש, to come to rest, i.e. into the physical world. 
  )דרך ד ג א ב(בחלק היותר דק שבדם  וא  האני אם כל שאיפותיו הגשמיותנפש ה )ג"קונטרוס החסד פ (143א דף "ח מכתב מאליהו

 
כולם כחות הנפש מוגבלים בגבולים , השכל והרצון, והזכרון, הדמיון: כגון, והנה בנפש האדם יבחנו בחינות וכחות: א א"חלק ג פ' דרך ד 8

  ופועלים בדרכים מיוחדים, ידועים
 

 להיות …ואין התכלית בביאתו באדם אלא לקשרו בשרשים עליונים , דם מציאות נפשי נבדל ועליון מאד נמצא עוד בא…אמנם : ג א ב' דרך ד 9
  ובמציאות הזה נמשך השפע הנמשך אל האדם מן המקורות העליונים. מעשיו מולידים תולדותם בכחות העליונים בכח גדול

 
10

  ביר עליו ההארה והקדושה לזככו ולהזהירוהנה הגוף גס וחשוך בעל החסרונות ויש לנשמה להג): א ג יב(' דרך ד
להעלותו משפל מדרגתו החומרית וחשכה אל המדרגה העליונה להיות , אבל עיקר בואה בו הוא לזכך אותו זיכוך ממש): דף נה(דעת תבונות 

  כמלאכי השרת
 

11
  א בבורא יתברךול, ואז בדבר זה הם תלויות בעצמן, רק אחר רדתן לגוף אז ניתן להם הבחירה : דעת תבונות שם
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expression1, it can take the body up to great spiritual heights2. In this way, man3 shares with G-d the task of 
bringing the world to completion, becoming His partner in creation4. This partnership facilitates a type of 
intimacy with G-d which is a source of great joy5. 

We experience the נשמה and the גוף as one integrated being – as ourselves. This is a פלא, which we do not 
fully understand6. 

Once so integrated, the נשמה needs the גוף to express itself. There can be no contact with the outside 
world except through the גוף. Without the גוף we would neither see nor hear, neither feel nor smell. We would 
not be aware of the physical world in any sense that we understand it. But there is more than this. The גוף is the 
instrument through which the נשמה does mitzvos, which mysteriously, almost always involve a physical 
component. And the גוף is that which allows the נשמה to engage the world, raise it up to holiness, purifying the 
  .in the process גוף

 So, three things are achieved by this גוף – נשמה  connection in עולם הזה: Firstly, the נשמה purifies the 
 ,can access and thereby elevate the world. Thirdly נשמה through which the כלי is the גוף itself. Secondly, the גוף
the נשמה itself grows through this.  

It is the middle point, the elevation of the world, to which the Rekanti relates when talking of the purifying 
effects of Kosher Food on the body. The body needs to be a proper utensil for the נשמה to achieve.  

Once we understand this ability to elevate the physical we can readily understand the Mesilas Yesharim 
who tells us that to be pure and removed from the physical may be necessary as a stage of growth, but it does 
not represent the ultimate aspirations of the Jew. The Jew is charged not only to be holy, but to make the world 
holy. The Jew is urged to take first make his body holy and then use it to engage the world and elevate it. When 
such a Jew eats, his food is a Korban. When such a Jew drinks, his drink is a wine libation7.      

  When a Jew eats Kosher food,  he not only effects himself, but he effects the food and the world he is 
using as well. Thereby, he is able to מתקן העולם, to sanctify the world ( מקדש הגשמיות).  and to connect it back 
to G-d.  

  

Man & Food – Man Completes the World 
 

When a Jew takes his great sensuous desire for food and harnesses his eating into a spiritual experience, 
the physical world becomes a perfect server of the spiritual, and all of the physical reality unites with itself as 
well as with the spiritual reality8. Surely, this is the way it was meant to be. For the physical world also 
represents the Will of G-d and someone fulfilling his physical needs as he should is also therefore doing exactly 
what G-d wants of him9.  

                                                            
ונמנע ממנה , נמצאת מוגבלת בגבולות פרטיים, על ידי נפש התחתונה, שנקשרת הנפש זאת אם הגוף, והנה מפני הקשר הזה: ג א ג' דרך ד 1

  כל זמן היותה נקשרת עם הגוף דהיינו כל ימי חיי האדם, העסק עם הנמצאים הרוחניים ונבדלים
אמנם . קרה וזוהרה העצמי היה ראוי שיתן זכוך גדול לחומר עד שהיה יוצא מגדר המין האנושי מצד י… הנשמה …ואולם : א ג יג' דרך ד

 באותה השיעור המצטרך על לפי …אבל תשב . באופן שלא ימשך ממנה ענין זה, ומעלמת כחה וממעטת זוהרה, ש כובשת אותה"גזרתו ית
  הכונה העליונה

 
להעלותו משפל מדרגתו החומרית וחשכה אל המדרגה העליונה , זכך אותו זיכוך ממשאבל עיקר בואה בו הוא ל): דף נה(דעת תבונות  2

  להיות כמלאכי השרת
   

  )שם(היינו הצדיקים  3
 
אם (עמי אתה ): א ה"זוהר ח(ל"וכמו שארז, ה אל הצדיקים שחשבם לשותפים אליו"ותראי כמה כבוד גדול חלק הבורא ב: דעת תבונות שם 4

  )אורךש ב"ע. ( עימי אתה–) פתח
 
נהנים ]ו […, וזה מצד היות לה חלק בתיקון העולם עצמו, ה כאשה לבעלה"כנסת ישראל לבה גס בהקב, והנה כביכול: דעת תבונות שם 5

  )ש"ע(מתוך שמחה והרמת ראש ]  מתוך בושה אלא לא[מזיו השכינה 
 
  ני בדבר גשמישמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושרו דבר רוח: א"ח סוף ס"א או"רמ 6

כ אם לא היה " שיש פליאה באדם שהרי הנשמה אינה צריכה לאכול אלא הגוף אעפ–ומפליא לעשות : א"ובאבני אליהו המובא בסידור הגר
ה זיוגם יחד "ימים היתה נשמתו יוצאת ממנן הרי זה פליאה גדולה וכי מאי איכפת לנשמה שהגוף אינו אוכל אלא הקב' או ה' אוכל ד

  ה בצרכי הגוףשתרגיש הנשמ
 
והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו : שם מביא את המסילת ישרים שמבדיל בין טהור וקדוש: קרבנות, ב"בשעורי דעת ח 7

, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים: ל"וסימנך אכילת קדשים שהיא עצמה מצות עשה ואמרו ז. הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה ממש
, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח,הטהור מעשין החמריים אינם לו אלא הכרחיים, הפרש שבין הטהור לקדושותראה עתה ה

כמקדש וכמזבח וכמאמרם '  והנה האיש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן וכו. ... ז יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים"ונמצא שעי
כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה עליהם .  הצדיקים הן המרכבה: הן הן המרכבה וכן אמרוהאבות . קים'ויעל מאליו אלו: ל"ז

חכם כאלו  כל המביא דורון לתלמיד' :ל"ז והוא הענין שאמרו עליו... המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן העולה על האישים  במקדש ומעתה
  'וגו. ן במקום נסכיםימלא גרונם של תלמידיחכמים יי: וכן אמרו' .הקריב בכורים

 
ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך הנה עילוי ויתרון הוא : " ל סוף מסילת ישרים "רמח 8 

 שנתקבצו כלן והיתה אמר רבי יצחק מלמד: "ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו"וכבר הזכירו ז, לדבר ההוא שזכו להיות תשמיש לצדיק
יחוד המקיף את כל הבריאה עד הבחינה , זה סוד היחוד השלם שמתגלה על ידי הקדוש, נתקבצו כלן לאחת".  כל אחת אומרת עלי יניח צדיק ראשו

  .תכלית תחיית המתים—כולה מדברת כבוד שמים—זה הדומם—התחתונה ביותר
 

שהוא מוכרח בהם   ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים…י " הם עושים רצון השכל הדברים הטבעים: צדקת הצדיק קעג, רב צדוק הכהן 9
  ח שאינם בחיריים"כ אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע כבכל בע"מצד טבעו נקרא הולך לעשות רצון ויש מצוה בשכר ובכלל ג
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And if this is so, the reverse is also true. Give food to sustain someone who is evil, and the world will 
suffer, not only because of the strength given to the Rasha, but also because of the abuse of the food.  Hence 
Yaakov feeds Eisav lentils and a famine befalls the land. Only when Yaakov corrects these things does his body 
once again become whole1. 

Man has a capacity to use the physical world and to elevate it to something more spiritual. Man – 
specifically man-Israel - can grow spiritually and take the world with him.  Food represents an extraordinary 
opportunity to do just this. For food is that part of the physical world which man actually ingests – makes a part 
of himself.  

Man has to relate to food – without it he cannot live. The fact that man has to eat is a part of his physical 
reality, and in this sense man is a part of the natural world. However, this need not be a disadvantage, spiritually. 
 All of the natural world is programmed to do the Will of G-d. Therefore, when man acts to fulfill his physical 
reality, he too is doing the Will of G-d2.    

Unlike air and other necessities, food is one of our most central, sensual desires. If food was purely a 
physical activity, and if we desired food simply as a defense to ensure that we eat when we are hungry, then we 
would take the minimum amount, prepared in the simplest ways, and perhaps go into a private room, like a 
bathroom, to do what we have to do.  

It is clear that the Torah attitude to food is very different from this. Food is a center piece of Shabbos and 
the festivals, of weddings, bar-mitzvahs and circumcisions. If we include wine, it is the stuff over which we 
make kiddush, kiddushin, havdalah and countless other blessings. Food is the source of umpteen Torah 
mitzvahs, included in the laws of kashrut and under the Land of Israel.  

Food is part of the physical world, and we Jews believe that that world can either drag us down or can be 
sanctified by us. This is particularly true of food, which we ingest and which then becomes a part of use.  

Once the evil Roman emperor has a discussion with Rabbi Akiva. “Whose actions are greater,” 
Turnusrufus asked, “G-d’s or mans?” Rabbi Akiva surprisingly answered than man’s deeds were greater than G-
d’s, giving as proof an example from food – G-d produces wheat kernels, inedible in that form. But man takes 
those kernels and processes them until he produces bread, edible and tasty to man3. This is because G-d created 
the world in such a way that man should become his partner in completing it.  

There are actually many parallel and linked worlds, one more spiritual than the other. When we talk of 
man’s power to affect holiness in this world, we need to understand that this includes all of these worlds4. Man’s 
actions, even the smallest gestures, turn out to have cosmic implications5. Man can relate to all of the cosmos 
and to elevate them because there is something inside of him which is parallel to all that is outside of himself6. 

The world has 3 primary dimensions: time, space and the spiritual, i.e. man’s soul. Each on of these is 
parallel to the other. Each has its core holiness radiating out. Thus man’s heart, for example, is the equivalent in 
the dimension of the soul, to the Holy of Holies in the Temple in the dimension of space7. But it is in fact man’s 
spirituality, that whole world of the טןעולם הק , that sustains the other two dimensions of time and space8 . This 
is because the soul of man ultimately reaches higher than all the spiritual levels and worlds of time and space9, 
and is therefore closer to the Source of spiritual energy. Every action and word10, in fact every thought of man1, 
impacts on all of spiritual levels. 

                                                            
 וכן כשהאכיל לו …י נתינת מעות לנכרי "יו עז תיכף בצלעתו ברגל"ה נענש ע" יעקב אע…המנחה ששלח יעקב לעשו : צדקת הצדיק קפ 1

ל "כ ויבא יעקב שלם ואז" ואח…כ ויהי רעב בארץ  "מ נאמר תיכף אח"מ] פ שהיה לצרך"היינו אע[פ שהיה בשביל קניית הבכורה "עדשים אע
 כ"גופו בצלעתו גוהיינו לפי שהיה שלם בממונו שנשתלם לו אותו דורון שכבר נתקן ממילא שלם ב' שלם בגופו כו: )  שבת לג(

 
שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא   ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים…י "כל הדברים הטבעים הם עושים רצון הש: צדקת הצדיק קעג 2

  ח שאינם בחיריים"כ אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע כבכל בע"הולך לעשות רצון ויש מצוה בשכר ובכלל ג
 

נוסרופס הרשע איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם אמר לו של בשר ודם אמר לו טורנוסרופס הרשע שאל טור) תנחומא תזריע( 3
ראית השמים והארץ יכול האדם לעשות כיוצא בהם אמר לו רבי עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו אלא אמור 

 למה אתם מולים אמר לו אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם דברים שהם מצוין בבני אדם אמר לו
ל אין אלו נאים יותר מן "ה ואלו מעשה ידי אדם א"ל אלו מעשה הקב" א נאים משל הקדוש ברוך הוא הביא לו רבי עקיבא שבלים וגלוסקאות

למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו אמר לו רבי עקיבא ולמה טבורו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו במילה  ל טורנוסרופוס אם הוא חפץ"השבלים א
  ואמו חותכתו ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול שלא נתן הקדוש ברוך הוא המצות אלא לצרף האדם בהם לכך אמר דוד כל אמרת אלוה צרופה

 
4

ומסרן בידו שיהא .  כחות ועולמות אין מספרת הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבווברא, כן בדמיון זה כביכול: ג"נפש החיים שער א פ
   בכל העולמות …י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו "הוא המדבר והמנהיג אותם עפ

 
5

  שכל מעשי המצוות שעושה האדם למטה גורמים תקונים גדולים בעולמות עליונים: ו"נפש החיים שער א פ
 

6
  התיקון נוגע לאותו עולם וכח העליון המקבילו לתקנו או להעלותו ', ש באחת ממצות ד"ובעשות האדם רצון קונו ית: ו"פש החיים שער א פנ

וכמו שתרגם אונקלוס על הפסוק , וברוח שפתיו) ישעיה יא(, דבר בי' רוח ד) שמואל ב כג(ש "והדבור הוא מבחינת רוח כמ: יד' שם פ
  לרוח ממללא. אדם לנפש חיהויהי ה) בראשית ב(
 

7
  ק"תפלת השחר יכוין את לבו כנגד בית קה' ל במשנה פ" ורמזוהו ז…ק " נגד הבית ק…והלב של האדם : ד'"נפש החיים שער א פ

 
8

 שהאדם בנשמת החיים …אדם האלא ויהי , אדם לא כתיבב ויהי …ויפח באדם נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה :  ד"נפש החיים שער א פ
 .הוא נעשה נפש חיה לרבוי עולמות אין מספר, בתוכוש

  
9

  .אז ויהי האדם לנפש חיה להעולמות, כאשר נופח באפיו הנשמת חיים שהיא גבוה מהעולמות ופנימיותיה: ה"נפש החיים שער א פ

 
10

  עליונים מגיד לו סוד רזא דמלתא  מה שגרם שיחו למעלה בעולמות ה…מגיד לאדם מה שיחו : יג' נפש החיים שער א פ
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Once man is informed that this is the extent of his power, he has a responsibility to actualize this potential 
and will be held accountable if he does not2. 

 
Kashrus Laws 

 
We have seen that man has a capacity to raise up his spiritual world. We have seen that food represents an 

extraordinary opportunity to do just this. For food is that part of the physical world which man actually ingests – 
makes a part of himself. Every animal has sparks of holiness (נצוצות קדושה), waiting to be released. For even 
the most despicable of animals was created and is maintained by G-d creative Will. But only those which are 
kosher have קדושה which is accessible to us. The Hebrew word מותר – permissible, actually means unbound, 
meaning that the holiness in that animal is unbound or available to us. If we will eat such animals in the proper 
way we grant ourselves and the animal purpose. Unkosher animals are אסור – forbidden, which actually means 
bound, since their holiness is bound up in the animal and not accessible by us.  We are therefore forbidden to eat 
them, since our act could not elevate the animal and therefore would not increase the holiness in this world.  

But, you might ask, could not man elevate himself by eating these foods. The mystery of forbidden foods 
is that, not only can we not affect them, but they act on us in a negative way. They cloud our spiritual sensitivity 
by layering it and blocking its expression. Hence the verse says – ולא תטמאו בהם ונטמתם בם  - the reason for 
not eating such foods has to do with their spiritual impurity. ונטמאתם – is written without an ונטמתם  - א. 
Chazal read the word ונטמטם, which means to be blocked up spiritually3. Prohibited foods are missing the א, the 
spark of light that raises us up4. 

The Chinuch understands that the way this works is through the body. Non-kosher food turns the body into 
a less perfect vehicle to hold the soul. Since the body is the instrument through which the soul expresses itself, 
the soul finds itself blocked5. Ramban takes this further – if the soul is blocked, our character will be affected. 
We will become more like the animals we eat6. 

 It matters not whether we can understand a medical reason for this, he says, though the laws of kashrut are 
also most certainly healthy for the body in a purely physical sense7-8.  But the Torah is not a health book1.  

                                                                                                                                                                                         
1

 בשרשו העליון, תיכף נעשה רשומו למעלה, שמעת שעולה על טוהר מחשבת האדם לעשות מצוה: יב'  נפש החיים שער א פ
 

 … בעת עמוד האדם למשפט …והיינו ' וגו' כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל העלם'וכן קהלת אמר : יב' נפש החיים שער א פ 2
  זהו אמר מעשה האלוקים. י מעשיו אם טוב ואם רע בכל הכחות והעולמות"בב עיחשבו גם כל מה שגרם וסו

 
 אוטמת וסותמת מכל חכמה: י" אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטת ופירש רש– עבירה מטמטמת לבו של אדם –.  יומא לט 3

 
Rabbi S.R. Hirsch - פרשת שמיני(מג :ויקרא יא(  
 in Rabbinic ,טמיון in the word…טמה…which in Rabbinic Hebrew…mixture טמע to דמע  to טמא… -  ונטמתם בם
Hebrew meaning complete ruin… ונטמתם refers…to this root טמה and not to טמא…designates…freedom of 
will…entirely submerged in the idea of physical compulsion…The first stage of טומאה catches a man while still 
in possession of his faculties of exercising his own free will, hence תטמאו in reflexive form. The last stages come 
by themselves as the result of the first without any decisive effort on his part, hence ונטמתם, in the passive form. 

 
4

אבל במאכלות האסורות חסר הא היינו ... כתיב חסר א היינו דבמאכלות המותרות יש בהם ניצוצי אור :   תזריע מצורע דף מ-יהו  אור גדל
  דהאור נטמן ואסור

  
5

ועל כן באה בצילו ולא , וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה,  משרשי מצוה זו: מצוה עג-ספר החינוך 
ובאמת כי בהיות הצבת , נמצא כי הגוף בין ידיה כמו הצבת ביד הנפח אשר עמו יוציא כלי למעשהו, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל, לרעתה

 וכמו כן בהיות בגוף שום הפסד, ואם לא יהיה הצבת טוב לא יבואו לעולם הכלים מכוונים ונאים, חזק ומכוון לאחוז בו הכלים יעשם האומן טובים
ועל הדרך הזה לפי הפשט . ועל כן הרחיקתנו תורתנו השלמה מכל דבר הגורם בו הפסד, מאי זה ענין שיהיה תתבטל פעולת השכל כפי אותו הפסד

  נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות
 

6 Ramban (Vayikra 11:13, Devarim 14:3) explains that non-kosher animal possess bad middos that if eaten 
would cause these bad middos in us. He also mentions the health reason of Rambam but it appears to be only a 
second consideration and perhaps is tied to the first aspect that he discusses. “Unhealthy” seems to mainly mean 

“unhealthy” for the Nefesh, or the spiritual side of Man. In fact, the Ramban writes (Shmos 23:30): 
   עיין שם. ואין האיסורים במאכלים רק טהרה בנפש וכו 

 
7

ולפי זכותו וטוב מזגו יבין , כי מהיות הגוף כלי לנפש ובו תפעל כושר פעולותיה,  כבר כתבתי באיסור טריפה בסדר משפטים: מצוה קמז-ספר החינוך 
  .תדל על כל פנים בהישרת גופו להעמידו על יושרו ובוריו וכחומפני זה צריך האדם להש, ויאמין לעצתה וילך אחריה, דרך הנפש החכמה הנתונה בו

ולפי המזונות , כי בשר הגוף הזה נפסד בכל יום ויום, וידוע הדבר ומפורסם בין בני אדם כי לפי המאכלים יתפעל הגוף בבריאות או בחולי   
להרחיק ממנו כל , אנחנו עמו אשר בחר, די האל הגדולים עלינוועל כן היה מחס. ולפי רוע המאכל יתהווה בהפך, הטובים יתהווה בו בשר בריא וטוב

וידוע כי החלב דבק ומוליד . כמו שאמרנו למעלה, וזה הכלל שיש לי לפי הפשט בכל איסור המאכלות. מאכל מזיק אל הגוף ומוליד בו ליחות רעות
  :ליחות רעות

 
 

8 Rambam in Moreh Nevuchim (3:48) explains the reason for the laws of Kashrus based on health 
considerations. כל מה שאסרה עלינו התורה מן המאכלות כולן תזונתן גרועה...      

Rambam goes on to explain other “practical” reasons that the Torah prohibited certain foods. Pigs are 
dirty animals that if raised for consumption would create an unclean living environment. Shechita is 

demanded to avoid causing any unnecessary pain to the animal.  
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Again and again the Torah stresses holiness as the purpose for the dietary laws2: 
 

ייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את יכם והתקדשתם והק אל'דכי אני ) מד(ויקרא יא 
 :נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ

 
The body is an enormously complex and subtle mechanism, and G-d, the maker of man understands well 

what will disturb the exquisite equilibrium of body and soul. And it is due to His total concern for our well 
being that He keeps us away from anything damaging in that regard3. Imagine if G-d had revealed to us the 
exact mechanism, says the Chinuch. Biologists, doctors and other scientists would have gone to work and began 
to claim that a particular damage only occurs in a particular climate or under certain circumstances4.  Better that 
we take His word for it, and stay away. He is the doctor of all doctors5.  

                                                                                                                                                                                         
  Rambam even explains that the simanim for kosher animals and fish do not cause their non-kosher 

status but are merely signs that allow us to distinguish between healthy and unhealthy species. (See 
there.)  Sefer Ha’Chinuch (mitzvah 74) goes like the Rambam and provides additional explanation for his 

position.   
  Abarbanel (Vayikra 11) and others reject this theory. He argues that the Torah is not a medical 

textbook. Many poisonous herbs are not prohibited by Torah. Non-Jews do not appear to be any less 
healthy than Jews. (Furthermore, if non-kosher food is unhealthy, why wouldn’t the laws of Kashrus be 
included in the seven laws of bnei Noach. (Akeidas Yitzchak 60)). Finally, Abarbanel points out that the 

Torah refers to non-kosher food as Tamei. Tamei signifies spiritual defilement, not physical harm.  
 In fact, deeper sources reveal that Torah is the spiritual core of the world and the world is its physical 

expression. (See Nefesh Ha’Chayim at length.) Torah is the cause and the world is the result. Thus, it is 
impossible to understand the Rambam to mean that the Torah prohibits non-kosher foods because they are 
unhealthy. Rather, we must understand that certain non-kosher foods are unhealthy because the Torah 

prohibited them 
 Worldmask by Akiva Tatz writes (page 16), “ Such a person understands the physical world to be 

primary, the world is the way it is as a primary fact- some foods are unhealthy, some are not; that is 
simply the way things are. And now, after the fact, the Torah deals with that reality: eat this food, do not 
eat that. The Torah is secondary to a finite world, and of course it too must be finite. The absolutely 
inevitable next step is: of course the Torah must be subject to change! Previously unkosher foods which 
are no longer unhealthy due to modern interventions or improvements can now be eaten! After all, the 

entire basis for the prohibition was a health consideration! " 

איסור המאכלים שאסרה התורה כבר חשבו רבים מהמפרשים שהוא מפני בריאות הגוף ורפואתו להיות : פרשת שמיני, ויקרא יא, אברבנאל 1
ן בפסוק ואלה תשקצו מן העוף וחלילה לי מלהאמין כן לפי שאם כן היה ספר תורת "המאכלים הרעים ההם מולידים ליחות רעות זהו דעת הרמב

וגם שעינינו הרואות האומות .  קטן מספרי הרפואה הקצרים בדברים וטעמיהם ואין זה דרך תורת האלקים ועומק כונותיההאלקים במדרגת ספר
גם כי יש . האוכלים בשר החזיר השקץ  והעכבר ושאר העופות והבהמות והדגים הטמאים חיים כלם היום חזקים כראי מוצק ואין עיף ואין כושל בהם

רסם כאפעה נחש שרף ועקרב ולא נזכרו כאן בכלל האסורות וגם יש מהעשבים והצמחים המזיקים מאד וממיתים בריאות אחרות שהיזקם מפו
ר וזולתם ממה שזכרו חכמי הרפואה ולא אסרה התורה אכילתם וכל זה ממה שיורה שלא באה התורה האלקים לרפאות את "בארסיותם כמו אליסו

 ולרפאות תחלואיה ולכן אסרה המאכלים לפי שהיו מתעבים ומשקצים את הנפש הטהורה הגופות ולבקש בריאותם אלא לבקש  בריאות הנפש
המשכלת ומולידות במזג האנושי אטימות וקלקול התאוות בעשותם באדם רוע מזג אשר ממנו תתהוה רוח הטומאה המטמאה הדעות המעשים ומגרש 

.ח ממניורוח קדשך אל תק)  א"תהילים נ(רוח הטהרה והקדושה שעליה בקש דוד   
 

2 See Hirsch (Shmos 22:30) who writes, “It is not our bodily health, but our spiritual and moral purity and 
capability, our קדושה our being ready, becoming ready, our remaining ready, for everything which is Godly and 

pure, which is the expressed object of the Lawgiver of these laws.”  This point is consistently stressed whenever 
the Torah talks about these laws. For example: 

  
טמא הוא .. .ואת החזיר ) ז: (טמאה הוא לכם... ואת הארנבת ) ו: (טמא הוא לכם... ואת השפן ) ה: (טמא הוא לכם... את הגמל ) ... ד(יא   ויקרא  

וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה ) י:  (מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם) ח: (לכם
) מג: (לכםכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא ) יב: (ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו) יא: (אשר במים שקץ הם לכם

יכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו ק אל'דכי אני ) מד: (אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
יל להבד) מז(ים והייתם קדשים כי קדוש אני ק המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאל'דכי אני ) מה: (את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ

  :בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל
 

3
וכמה , כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהן חכם יותר ממך ומהם, אל תתמה עליהן, ואם יש מהם שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן: חינוך שם

  נסכל ונבהל מי שחשב שאין לדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיג הוא
 

ואל תקשה עליך . מחמת שהטריפות מורה חולי בבהמה, דוע הדבר מדרכי הרפואה שבשר כל הטריפות האסורות לנו מוליד הפסד אל גוף אוכלווי 4
ואם תודה אלי כי באורך , הלא ידעת כי לכל דבר התחלה, כי לא מחכמה תקשה על זה, ותאמר מה הפסד אפשר להיות בבהמה שנטרפה מיד ונשחטה

ואין ספק כי מן הנזק רע אפילו , תתחייב להודות כי ברגע הראשון הותחל ההפסד אלא שהוא מועט בהתחלה, סד בה מחמת הטרפותהזמן ימצא ההפ
  :שאם תתן דבריך לשיעורין לא יתקיים דבר בידך לעולם, בגדר כזה יתחייב להיות, ועוד שכל דיני תורה וכל דבר שיש לו קיימא, מיעוטו

 
פן יקומו אנשים מחזיקים עצמן כחכמים גדולים ויתחכמו לומר נזק פלוני , ת כי לתועלתנו לא נתגלה סיבתן ונזקןויש לך לדע:  חינוך שם 5

על , ופן יתפתה לדבריהם אחד מן הפתאים, שאמרה התורה שיש בדבר פלוני איננו כי אם במקום פלוני שטבעו כן או באיש פלוני שטבעו כן וכן
  .המכשול הזהכן לא נתגלה טעמן להועיל לנו מן 
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The fact that we eat physical food to maintain our biological mechanism and that this, in turn nurtures our 
soul is ultimately a mystery, one that leads us to appreciate the kindness G-d is doing for us1.    

But if Kosher food is then the ‘good food’ for the soul, why is it only for the Jews? Surely, the nations of 
the world would also benefit from such a thing. The Zohar takes up this question:  

A heathen sage asked R Eliezer: 
You say that you are closer to G-d than all the other nations. Whoever is close to G-d is constantly happy, 

free from pain, fear and oppression. Yet you are subject to more pain, fear and oppression than any other 
nation, while we live a life free from suffering and oppression. We are closer to G-d and you are further than 
Him, that's why you have suffering and oppression, which we do not have. Furthermore, you are not permitted 
to eat Neveila and Treifa so that you will be healthy of body, yet we eat whatever we like and become strong and 
healthy on it, and you who don't, have less health and strength than us. 

R Eliezer answered: 
…We are certainly closer to G-d than all the other nations. The Holy One, blessed be He made Israel the 

heart of the whole world. Just as the limbs of the body cannot exist even for one moment without the heart, so 
none of the nations can exist without Israel. The heart exists for the sake of all the limbs. Yet the heart is a weak 
and sensitive organ, easily subject to pain, while the other limbs are relatively pain free …. Similarly, Israel is 
the closest to the Holy King and the other nations are far from Him. As for why Israel does not eat unkosher 
foods, this is because Israel is like the heart which takes only the best and clearest of the blood for its 
sustenance. Its food is pure and, although the rest of the limbs do not realize it, the heart leaves only the poorer 
quality blood for them. Nevertheless, the heart is as strong as it needs to be. Because of this, all the other limbs 
can be affected with spots or swelling, or scabs, or leprosy, whereas the heart does not suffer from anything of 
this kind – it has no blemish at all. Similarly, the Holy One, blessed by He, took Israel who are pure and clear 
and unblemished. Concerning this it is written: You are completely beautiful and there is no blemish in you2.  

But this means spiritual as much as physical health. Moreover, the two interact in mysterious ways. The 
Kosher laws provide us with that spiritual-physical balance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
י הוא "והיינו כשאין מכיר שהש... ועיקר שמירת הצלם הוא בזהירות מאכילת איסור ): 157' עמ(ס יח "מחשבות חרוץ ס 1

  . המאכיל ומזין דלולי הוא מאין חיות מאכל הגשמי להחיות  הנפש
 

  : א"ג רכא ע"זהר ח 2
תדיר בלא ) יתיר( מאן דמתקריב למלכא איהו חדי  ותו דאתון אמרין דאתון קרבין למלכא עלאה יתיר מכל שאר עמין

והא אתון בצערא ובדחקא וביגונא תדיר יתיר מכל בני עלמא ואנן לא אתקדים לן צערא . צערא בלא דחילו ובלא דחיקו
ד אית לכו צערא ודחקא אבלא ויגונא מה דלא אית "אנן קריבין למלכא עלאה ואתון רחיקין מניה וע. ודחקא ויגונא כלל

  .לן
   ותו דאתון לא אכלי נבלה וטרפה בגין דתהוון בריאין וגופא דלכון להוי בבריאותא   

ואתון דלא אכלין חלשין כלכו . אנן אכלינן כל מה דבעינן ואנן תקיפין בחילא בבריאותא וכל שייפון דילן בקיומייהו. 
בא לא תימא לי מדי דלא אשמעינך סבא ס. עמא דסגי לכון אלהכון בכלא. במרעין בישין ובתבירו יתיר מכל שאר עמין

  . ...ולא אקבל מנך
ה לבא "שאלתא אחרא דודאי אנן קרבין למלכא עלאה יתיר מכל שאר עמין ודאי הכי הוא דישראל עבד לון קב  
והכי אינון ישראל בין שאר עמין כלבא בין שייפין כמה דשייפין לא יכלי למיקם בעלמא אפילו רגעא חדא . דכל עלמא

 עמין כלהו לא יכלין למיקם בעלמא בלא ישראל ואוף הכי ירושלם בגו שאר ארעאן כלבא בגו שפין ועל בלא לבא הכי
לבא איהו . דא איהי באמצעיתא דכולי עלמא כלבא גו שייפין וישראל מתנהגן גו שאר עמין כגוונא דלבא גו שייפין

שאר .  לבא דביה קיומא דביה סוכלתנורכיך וחלש ואיהו קיומא דכל שייפין לא ידע מצערא ועקא ויגונא כלל אלא
כל שאר שיפין לא קריבין למלכא דאיהו חכמתא . שייפין לא אתקריב בהו כלל דהא לית בהו קיומא ולא ידעין מדי

כך ישראל למלכא קדישא קרבין . ושאר שייפין רחיקין מניה ולא ידעין מניה כלל. וסוכלתנו דשריא במוחא אלא לבא
 שאלתא אחרא דישראל לא אכלי נבלות וטרפות וטנופא ולכלוכא דשקצים ורמשים כשאר עמן .ושאר עמין רחיקין מניה

הכי הוא דהא לבא דאיהו רכיך וחלש ומלכא וקיומא דכל שאר שייפין לא נטיל למזוניה אלא בדירו וצחותא דכל דמא 
פין לא משגחין בהאי אלא כל ומזוניה נקי ובדירא ואיהו רכיך וחלש מכלא ושאר פסולת אנח לכל שייפין וכל שאר שיי

ועל דא בכל שאר שייפין אית אבעבועין שאת או ספחת סגירו . פסולת וביש דכלא נטלין ואינון בתקיפו כמה דאתחזי לון
ה נטיל ליה לישראל דאיהו "כך קב. אלא איהו נקי בדירא מכלא לית ביה מומא כלל. לאו מכל הני כלום. ללבא. דצרעת

אתא רבי יוסי נשיק ידוי אמר אילו לא אתינא . מא על דא כתיב כלך יפה רעיתי ומום אין בךנקי וברירו דלית ביה מו
  :ןלעלמא אלא למשמע דא די
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2. Nadav & Avihu – Holy and Unholy Human Logic  
 
SUMMARY: 
 

On the eighth day of the consecration of the Mishkan, the two greatest Jews on earth, Nadav and 
Avihu, thought to add their own fire of burning incense to G-d’s Heavanly fire from above, and for this, they 
paid with their lives. The Heavenly fire  went straight through their nostrils and, without touching their body, 
touched their Neshama, separating it from their body and causing their instant death.   
  Theirs was the sin of overflowing and enthusiastic love for G-d.  Love is a powerful and beautiful 
thing. But the Torah here comes to tell us that it is not always a good thing.  For it sometimes leads to an 
overflow of one’s own feelings, where sometimes what is required is a tremendous punctiliousness and awe of 
G-d. 

 Fire is the passion and drive that is the great motivator of man. Nadav and Avihu understood that, 
though G-d’s fire comes down from Heaven, man has to bring his own fire.   They were in fact correct for all 
occasions other than this.  

 Moshe and Aaron had not taught this law – but they felt that the limitations of teaching in front of your 
teacher could not possibly apply.  They became convinced that the leadership had failed on this point and they 
would therefore have to take matters into their own hands - all this with the purest of intentions – all to save the 
Jewish people. Chazal tell us that they were drunk – intoxicated by their mission. This led to fire in the wrong 
place. G-d’s reaction was immediate and decisive – such people can no longer live amongst the Jewish People.  
   We talk of their death on our holiest of days, Yom Kippur to teach us that the death of the righteous 
provides an atonement for us and for them. But it is also to teach us, on a day when we are feeling holy and 
spiritual, the dangers of misapplied righteousness.  
   Immediately after this event, while Aaron and his sons were still on their first day of mourning, we 
see Aaron use his own logic to apply a Torah law.  Moshe now asks Aharon why he and his sons did not eat the 
Chatos in the Temple area, being that it is Kodesh Kedoshim. Aaron answers that what Moshe heard was only 
for that one korban but not for the generations. 
  This is the first time that we see the application of logic in the Torah, and human logic we learn not 
only has its place in Torah law, but creates it.  For Something which is perfectly logical, with no alternative 
logical argument to oppose it, is considered to have the status of תורה law. But, that being the case, what is the 
difference between what Nadav and Avihu did on the one hand and Aaron on the other?   
 The world we live in is a world of grey. There will always be different ways of understanding things.   
Nothing on earth is totally pure or totally impure. One Sage, seeing the purity of a thing, may see the purity as 
decisive; another may focus on the impurity.   Both are required to use the best of their human faculties to 
decide which facet will determine normative Jewish law.  G-d, in his wisdom, built the Torah - and man – is 
such a way that truth would emerge from this process.   
 Moshe Rabbeinu’s soul was so great that it encompassed all these dimensions.  He received all 49 
aspects of the purity of any object and all 49 aspects of its impurity.  Aaron, in turn, as the Kohen Gadol, was 
the embodiment of Torah She’Baal Peh, applying the logic of the Torah.  Anyone thereafter, learning Torah, 
may not see the whole picture on his won, but all the opinions of all the qualified rabbis at any one time would 
give a total Torah view.  
  Nadav and Avihu differed in two crucial ways from Aaron. Aaron had applied his logic to set the 
parameters of a law. The parameters of this law were not known and Aaron had to make a decision one way or 
the other.  But, in bringing their fire, Nadav VeAvihu sought to use their understanding to supersede Moshe 
Rabbeinu’s prophecy, breaking the golden rule that prophecy is clearer than human wisdom.   
 Secondly, Nadav and Avihu thought to attach themselves to G-d and to holiness directly, bypassing 
Moshe and Aaron. Now, even though they were greater than Moshe and Aaron, they failed to grasp that the way 
to cleaving to HaSh-m is through the leaders of the generation. Cleave to Him – ובו תדבק – includes cleaving to 
the recognized scholars of each generation. By making their own decision, they were guilty of paskening Torah 
in front of their Rabbi, and they weakened their bond to G-d in the process. A Torah scholar who becomes the 
leading Sage of the generation becomes the vehicle through which the wellsprings of heavenly spiritually are 
passed onto the nation. Only through him can one fully access spirituality. Nadav and Avihu died for failing to 
grasp this vital point.  
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DETAIL: 
  
ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל ) ד (י

ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר ) ו( :ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה) ה( :מחוץ למחנה
דה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל הע

וידבר יהוה ) ח( :ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה) ז( :אשר שרף יהוה
) י( :יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם) ט( :אל אהרן לאמר
 :דש ובין החל ובין הטמא ובין הטהורולהבדיל בין הק

 
 The story of Nadav and Avihu is a most perplexing one. On the eighth day of the consecration of the 
Mishkan, Aaron blesses the nation and the Shechina comes down1. A fire then came down from heaven and 
burnt the sacrifices on the Alter. The nation, overwhelmed with joy and with awe, fell on their faces2. And then 
a terrible thing happened. Possibly the two greatest Jews on earth3, Nadav and Avihu, (בקרובי אקדש) 
approached the inner alter with what the Torah calls a strange fire of burning incense4. The fire from G-d went 
straight through their nostrils and, without touching their body, touched their Neshama, separating it from their 
body5 and causing their instant death6. It then continued onto the outside alter to burn the offerings7. Their death 
was an enormous Kiddush HaSh-m for through them, the people became ever more aware of G-d and His 
involvement with this world8. Aharon, who has just lost half his lineage, and the holier half at that, is utterly 
silent -  וידם אהרן. 
 The commentators struggle to explain this unusual incident. Chazal bring many other sins which Nadav 
and Avihu had done, with punishment delayed until now9. But explaining why these holy people deserved the 
death penalty only exacerbates the difficulty. How could such holy people have sunk so low!10 
 The common element of all the commentators is that Nadav and Avihu did something which reflected 
their own human creativity in a place which required tremendous punctiliousness and fear of G-d. Theirs was 
the sin of overflowing and enthusiastic love at a time and in a place of overwhelming awe11. Love is a powerful 
and beautiful thing. But the idea that it is always good is clearly contradicted by this story which the Torah 
records as a lesson to us for all time.  
 Their spiritual sensitivities were such that they got oh so close to the truth. Though G-d’s fire comes 
down from Heaven, man has to bring his own fire. This is what we wrote above, in the Parshas Tzav, under fire: 

 Every man has a fire within, says the Chinuch. This passion and drive, the most powerful motivator of 
man, needs to be blessed that it will be in the right measure and that it will be channeled in the right direction12.  
It was considered one of the miracles of the First Temple that rain never put the fire out13, yet it was still up to 
man not to rely on this miracle and to go as far as he could, to keep the fire burning14.  Similarly, we cannot 

                                                            
: וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים) כב: (ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל) א(ט  1
  : אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העםויבא משה ואהרן אל) כג(

 
  :ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם) כד(ט  2

 
  לים ממני וממךעכשיו יודע אני שהם גדו, ל אמר משה לאהרן אחי יודע הייתי שיקדש הבית והייתי סבור או בי או בך" רזאמרו  33
  
 :ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם) א(י  4

 י
  בקרובי אקדש) ויקרא י(ו שהרי קרובי קראם הכתוב " אין לומר שנשרפה נשמתם חכי ...  פרוד הנשמה מן הגוףהיתה:  בחיירבינו  5
 
  :ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה) ב(י  6

 
וכן וישב את הכסף . כמו שפירשתי אצל וישב משה את דברי העם.  והוא ותצא אש של פסוק ראשון-ותאכל אותם '  אש מלפני התצא :ב י ם "רשב 7

ש ותאכל את השלמים של מזבח החיצון כשלקחו בני כשיצא הא. הפסוקים אחד הם' אף כאן ב. פעמים בפסל מיכה ששניהם אחד הם' שכתוב ב. לאמו
כ יצאה משם ובאה אל מזבח "לקטיר קטורת לפנים תחלה ופגעה בני אהרן שם ומתו ואח'  והקריבו אש זרה על המזבח הפנימי ותצא אש מלפני האהרן

 :ל בניוומיד כששמע אהרן היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל ע. 'החיצון ותאכל את העולה וימותו לפני ה
 

  ...ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד ) ג( י 8
  

 רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש תדע -ב ותצא אש  י  י"רש 9
  :בויקרא רבה' כדאי' סו שתויי יין למקדש משל למלך שהיה לו בן בית וכושאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנ

    ב פרשת שמיני שמאחד את כל הפשטים"ועיין במכתב מאליהו ח  
 
  ב פרשת שמיני" מכתב מאליהו ח10

  
  אף הם בשמחתם כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה: ויקחו שני בני אהרון) פיסקא לב( בתורת כהנים  11

 מדת היראה ]חסרון דק מ[אף שהיו להם כוונות נשגבות היה חסר בהם : ובאור גדליהו  
  

כלומר דבר ,וענין הברכה הוא שלימות. ועל כן צריכה הברכה בו יותר... והוא ראש לארבעתן ... הוא הטבע שבאדם , ומהו אש זה:  חינוך קלב12
  ולא יוצר כי ישרף בו, לא פחות כי יחלש כחו, א ממנו באדם מה שצריך אליווכן אש שבאדם צריך לברכה זו שיה, שאין בו חסרון ולא מותר

  
ולא נראה , ולא הסריח בשר הקדש מעולם, לא הפילה אשה מריח בשר הקדש.   עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש: מסכת אבות פרק המשנה 13

ולא נמצא , ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, גשמים אש של עצי המערכהולא כבו , ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכפורים, זבוב בבית המטבחים
ולא אמר אדם לחברו צר לי , ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, עומדים צפופים ומשתחוים רוחים, פסול בעמר ובשתי הלחם ובלחם הפנים

  :המקום שאלין בירושלים
  :בח במקום מגולה היהפ שהמז" ואע- כבו גשמים אש של עצי המערכה ולא: ב"רע  

 
  עיין ספר החינוך שהאריך בנקודה זו 14
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wait to be inspired, for some wave of spirituality to overcome us. It is up to us to find ways of firing ourselves 
up, developing a personal vision and a passion for that vision, and to keep the fire from going out once it is lit.  

 Nadav and Avihu knew that their motives were good, and they were convinced that the halacha they had 
come up with, that man must add fire to G-d’s, was correct (as indeed it was for all occasions other than this)1. 
And here, just because they were convinced that they were holy, they made their fatal mistake. Moshe and 
Aaron had not taught this law – but they felt that the limitations of teaching in front of your teacher could not 
possibly apply. Perhaps they were holier and knew better than the leaders of the generation. It did not take long 
for them to be convinced of their cause. If the leadership had failed, they would take matters into their own 
hands2, all with the purest of intentions – all to save the Jewish people. Chazal tells us that they were drunk3 – 
intoxicated by their mission4. This led to fire in the wrong place – (for the verse does not say that they brought 
fire ‘which they were not commanded to do’ but that they brought ‘a strange fire.’ )5  G-d’s reaction was 
immediate and decisive – such people can no longer live amongst the Jewish People.  
  And so, having sinned with fire, they died by fire6, the same consuming fire that would have 
consumed all who came too close at Sinai7. Their death was as their life, holy through and through. But die they 
must. We talk of their death on our holiest of days, Yom Kippur to teach us that the death of the righteous 
provides an atonement for us and for them8. But it is also to teach us, on a day when we are feeling holy and 
spiritual, the dangers of misapplied righteousness9.  
 Now what is fascinating about this whole event is that, immediately after, while Aaron and his sons 
were still on their first day of mourning, we see Aaron use his own logic to apply a Torah law.  Moshe now asks 
Aharon why he and his sons did not eat the Chatos in the Temple area, being that it is Kodesh Kedoshim10. 
Aaron answers that what Moshe heard was only for that one korban but not for the generations11. 
  This is the first time that we see the application of logic in the Torah, and human logic we learn not 
only has its place in Torah law, but creates it.  For Something which is perfectly logical, with no alternative 
logical argument to oppose it, is considered to have the status of תורה law. 

 
  12למה לי קרא סברא הוא

                                                                                                                                                                                         
  

ולא שאלו את פי משה רבן כדכתיב ' פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט שנאמר ונתנו בני אהרן אש וגו" דרשו אעפירוש : בחזקוני 1
 ירשיהו ונהרג על שהיה לו לימלך בירמיה ולא נמלך כשהעבאשר לא צוה אותם והיה להם לימלך במשה רבן כמו ששנינו במסכת תענית שנענש יא

י שהיא יורדת מן השמים מצוה "א טעו בהוראתו להקריב באותו יום אש זרה ומה שכתוב ונתנו בני אהרן הכהנים אש שאעפ"וי. פרעה נכה חרב בארצו
ה להתכבד בה לעיני כל "ין לא ירדה מן השמים ורצה הקבהיינו מאותו יום ואילך שכבר ירדה מן השמים אבל באותו יום שעדי, להביא מן ההדיוט

 .העם לא צוה אותם והיינו דכתיב אשר לא צוה אותם שלא למעט כבוד שכינה כמו שמצינו באליהו ואש לא תשימו
 

נים מבעלי התוספות  זקדעתכ והוסיף ה, ע רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן-ב ותצא אש  י  י"רש  2
אף על גב . 'שהורו הלכה לפני משה רבם וכו] א[ גור אריה וב:פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט" ונתנו בני אהרן אש אעשדרשו

ן דהוא הלכה דכיו, "אש זרה" נקרא -מפני שאותו אש שהקריבו הורו הלכה בפני משה רבם , ) פסוק א" (אש זרה אשר לא ציוה אותם"דקרא כתיב 
 :ואינו אש של קטורת',  היה אותו אש זר לפני ה-בפני משה רבם 

 
  .' אליעזר אומר שתויי יין נכנסו וכורבי  3
 
  היינו שהיה בהם חסרון היראה , ישמעאל שאומר שתויי יין נכנסו  למקדש' הכוונה בשיטת ר:  אור גדליהו 4

  
  קטרת אשר לא צוה אותם'  ויקריבו לפני הולא אמר, אש זרה'  ויקריבו לפני השאמר: ן"רמב  5
  
  )וכן בחזקוני ( באש ולקו באשחטאו  : בחיירבינו 6
 

י " מדה כנגד מדה נענשו כאן באש לפי שמצינו במראה כבוד שכינה שהוא כאש אוכלת והוזהרו בה בסיני כמו שפרש- אותם וימתו ותאכל: חזקוני 7
 .א מדה כנגד מדה חטאו כאן באש ולקו באש"ד. שראל באש תבערה בפרשת בהעלותךולזקני י, בפרשת משפטים גבי ויחזו את האלהים

 
וכן . כ בפרשת אחרי מות"שהרי מיתתם היתה כפרה על עונותם שלכך נזכרה מיתתם ביוה, ב" ואין ספק כי מעלת נפשם גדולה לעוה:  בחיירבינו 8

  .וא ביום הכיפורים ללמדך שמיתת צדיקים מכפרתמפני מה נזכרה מיתתן של נדב ואביה, מצינו בירושלמי דמסכת יומא
 
  ועל ידי מיתתם באה היראה לכל ישראל:  אור גדליהו 9

) יח( :מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה) יז(ויקרא פרק י  10
 : תאכלו אתה בקדש כאשר צויתיהן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול

  
   :וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה) יט(י 11

 : אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורות-'  בעיני ההייטבה "שם די "רש 
  

  
   סבראה אלא"ד.  פני יהושועברכות לה 12
  

 e.g. ב"בבא קמא דף מו ע  where the Gemorrah asks why we should bring a פסוק for the principle of 
 .המוציא מחברו עליו הריאה
  
 The Ritvah ( ברכות מהדורת מוסד הרב קוק' ברכות המובא בסוף מס' הל ) states that שכל demands that 
we make a blessing, implying that some recognition by us that this comes from HaSh-m is a Torah 
requirement.  However, the specific form of a ברכה was mandated by Chazal: 
 

 אבל מדברי סופרים אסור לאדם …לא באה בתורה שבכתב מצוה לברך אדם על ההנאה קודם שיהנה לפי שהשכל צןרה על ש לבעלי האמת 
  'נה מכלום עד שיברך בשם ומלכות וגושיה
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 So what, we might ask, is the difference between what Nadav and Avihu did on the one hand and 
Aaron on the other. Even if we do identify the difference, why was Aaron not terrified to err, so close after what 
happened? He must have been awfully clear about the difference.  
 Clearly the Torah is juxtaposing the two so that we should look into the difference. This is consistent 
with a principle espoused by Rav Tzadok HaCohen that the first time something is mentioned in the Torah, is 
the place where the core lessons of that issue exist. The truth is that both Nadav and Avihu as well as Aaron 
understood that the world we live in is a world of grey. Even after we have been given a Torah with absolute 
laws for all time, humans never able to have the exact same דעת; thus the natural state of man is to for different 
people to understand things in different ways. The Torah was therefore built in such a way that the final ‘man-
made’ psak halacha in this world would produce the living Torah which is G-d’s Will. This is a remarkable 
thing. It means that man is a partner with G-d in bringing the Torah down to earth.  
 But what are the limits of such a thing. Does man then get to decide what is Torah, each with his own 
cultural perspective, interests and biases? The answer lies in the fact that the Torah itself is multi-dimensional. 
An interpretation of the Torah has to follow rigorous rules of logic, grammar and others. But within that 
framework, there are different possibilities1. In our imperfect world, any object or situation will have aspects of 
purity and aspects of impurity. Nothing on earth is totally pure or totally impure. One Sage, seeing the purity of 
a thing, may see the purity as decisive; another may focus on the impurity.  The uniqueness of each human is 
such that we expect just this to happen2. Both are required to use the best of their human faculties to decide 
which facet will determine normative Jewish law3. The qualities of each individual Sage is certainly a subjective 
factor in this process4. But G-d, in his wisdom, built the Torah - and man – is such a way that truth would 
emerge from this process.  Moshe Rabbeinu’s soul was so great that it encompassed all these dimensions.  
Anyone thereafter, learning Torah, may not see the whole picture on his won, but all the opinions of all the 
qualified rabbis at any one time would give a total Torah view5.  
 Moshe Rabbeinu, as we said, received all 49 aspects of the purity of any object and all 49 aspects of its 
impurity6.  Aaron, in turn, as the Kohen Gadol, was the embodiment of Torah She’Baal Peh, applying the logic 

                                                                                                                                                                                         
However, most Meforshim hold that it is only in the case of דינים that סברה becomes a Torah obligation. 
( ח ועוד אחרונים"פ הצל"ע ) ( א שם"עיין בהארת העורך על הריטב ) 
 It would seem that the reason for this is because the logic of the Torah and of Torah minds and of 
the world are all in basic harmony. (It is not enough that all three be logical, but that, in addition, they be 
logical in the same way. If, for example, out minds were programmed to think in the binary code, but the 
Torah was written in the decimal code, then we could not claim that our logic was Torah logic. It is also 
important to note that human beings are capable of thinking logically at a very high level, but still not in 
harmony with the Torah. Thus we say עם בארץ הפך דעת תןרה היאדעת  even of extremely intelligent, but 
Torah ignorant people.) The source of the harmony between the Torah on the one hand, and people and 
the world on the other hand, is rooted in the fact that the last two were created from the first –  הסתכל
 והדברים ארוכים .באורייתא וברא עלמא

 
  וכפטיש יפוצץ סלע) 'הלא כה דברי כאש נאם ד( : ירמיה כג כט  1

  מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים .סנהדרין לד 
  )ה נחלק לשבעים לשונות "במה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הק: שבת פח' ואילו במס(  

 
אי אפשר שלא יהיה לו צד , שאף אם הדבר טמא.  ואי אפשר שלא יהיה חלוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים בשלכם…דעת חכמים :באר הגולה 2

ורה לישראל נתן כל י כאשר נתן ת"הש .  …...ובני אדם.  אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה, וכן אם הדבר טהור, בחינה אל טהרה של מה
ודין של איסור והיתר יש בדין זה בחינה להיתר ויש כאן , ואמר שדין זה יש בו בחינה לזכות ויש בו בחינה לחובה.  דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא

וא מתיחס אל יסוד ותוכל לומר על העץ שה, כמו שבעולם נמצא דבר מורכבת מהפכים.  וכן כשר ופסול יש בחינה אחת הפך האחרת, בחינה לאסור
וכן .  ולא תמצא דבר פשוט לגמרי, ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האויר וכן הוא האמת שיש בו יסוד האויר, המים וכן הוא האמת שיש בו מן המים

הרי , ושכלו לטהרהוכאשר אחד למד על דבר אחד טהור ונתן טעמו .  כ"ויש בו צד טומאה ג, בתורה אין דבר אחד טמא לגמרי שלא יהיה בו צד טהרה
  .כ בחינה אחת"והאומר טמא ואמר טעמו זה אמר ג, אמר בחינה אחת כפי מה שהוא

 
,  הללו אוסרין והללו מתירין, בעלי אסופין אלו תלמיד חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה הללו מטמאים והללו מטהרין :חגיגה ג' מס 3

  .הללו פוסלין והללו מכשירין
שהיה אומר על כל דבר ודבר ששל טומאה , אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו: ובין יגוכן בעיר 

תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את . ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה, ארבעים ושמונה טעמי טומאה
  .השרץ במאה וחמישים טעמים

והללו אומרים הלכה , הללו אומרים הלכה כמותנו, רבי אבהו אמר שמאול שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הללאמר : ועוד  
  והלכה כבית הלל, יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, כמותנו

 
  216ה דף "מכתב מאליהו ח 4

.   בין שחלקו בחסד או בגבורה וכדומה…האמת לפי כחות הנפש שלו ברור שהוא יכריע את . …  כי כל אחד ראה את האמת לפי מדתו העיקרית 
  ק "וההכרעה שלו מגלה צד אחד באמיתת התוה

 
מ הם "שאף שהם מחולקים בשכלם מ…ל"ר, ועל זה קראם בעלי אסופות.  כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת כפי חלק שכלו :באר הגולה5

 .   המחולקותוכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות, מתאספים יחד
 

6
ה על זה "כשעלה משה למרום לקבל תוקה הראו לו על כל דבר מט פנים לאיסור ומט פנים להיתר ושאל להקב: ) עריובין יג(א "ל הריטב"וז

  ויהא הכרעה כמותם, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור
היו בו כל הפנים המשתנים " קול גדול ולא יסף) "דברים ה יט(ר וכל זה כי בדבור אחד היה שנאמ: ) חגיגה ג(ל רבינו עזריאל "וז  

כי לא יתכן להאמין שיהיה הקול ההוא חסר כלום ולכך בקול ההוא היו , לפסול ולכשר, לאיסור ולהיתר, לטמא ולטהור, והמתהפכים
 הנביאים ולא, דור קיבלו את שלוהחכמים העתידים לעמוד בכל דור ו וכל אחד ואחד מן. הדברים מתהפכים לכל צד את זה לעומת זה
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of the Torah. Aaron knew that his logic is superseded by Moshe’s prophecy1, for logic, subject to human 
limitation, can always be wrong2. Do we not see a long history of great philosophers, all arguing with each 
other, each using his best logic3?  This applies to the interpretation of verses as well. We interpret a verse 
according to the received wisdom, even where the verse also lends itself to other interpretations4 and even where 
these other interpretations seem to be more logical or to make more sense to us.  
 In our story, Nadav and Avihu differed in two crucial ways from Aaron. Aaron had applied his logic to 
set the parameters of a law. The parameters of this law were not known and Aaron had to make a decision one 
way or the other.  But, in bringing their fire, Nadav VeAvihu sought to use their understanding to supersede 
Moshe Rabbeinu’s prophecy, breaking the golden rule that prophecy is clearer than human wisdom. (In 
addition, the prophet they had pitted themselves was none other than Moshe Rabbeinu, who collective soul 
spanned all aspects and dimensions of any issue as we explained above.) 
 Secondly, Nadav and Avihu thought to attach themselves to G-d and to holiness directly, bypassing 
Moshe and Aaron. Now, even though they were greater than Moshe and Aaron, they failed to grasp that the way 
to cleaving to HaSh-m is through the leaders of the generation5. Cleave to Him – ובו תדבק – includes cleaving to 
the recognized scholars of each generation. By making their own decision, they were guilty of paskening Torah 
in front of their Rabbi6, and they weakened their bond to G-d in the process. A Torah scholar who becomes the 
leading Sage of the generation becomes the vehicle through which the wellsprings of heavenly spiritually are 
passed onto the nation7. Only through him can one fully access spirituality. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
כל אחד ואחד קיבל את שלו וזהו שאמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים , אלא אף כל הכחמים העומדים בכל דור ודור, בלבד קבלו מהר סיני

 ואמרו כולם קל אחד נתנן
  :חגיגה ג  שם

י מטהרים את דברי אוסרים ואת דברי מכשירין בלשון הזה אמר  אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דבר
  להם אין דור יתום

  
i.e. even the rejected opinion still has a din of תורה. ( מאמר ג, חנכה, פחד יצחק )  
 
At a higher level all these dimensions exist: 

 
  ט פנים טהור"ט פנים טמא ומ"ה אומר למשה היה   מ"כל דבר ודבר שהיה הקב :מדרש תהילים

 
אין משגיחין בחקירה ] וגם […וכל שהקבלה או הנבואה הנחתו לא תנצחנו החקירה כי החקירה למטה מן הנבואה : ט' א ס"א  ח"ת הרשב"שו 1

  כנגד הקבלה לפי שחכמת השם למעלה מחקירתו
 

כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי ' ולא דרכיכם דרכי נאם דכי לא מחשבותי מחשבותיכם ): ט-ישעיה נה ח(צוח עליו הכתוב : א שם"רשב 2
  מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם

 
ולמה נסמוך על חקירת החכם ההוא ואולי חקירתו כוזבת מצד מעוט ידיעתו בענין ההוא ואולי אם יעמוד חכם ממנו יגלה סתירת דבריו וקיום  3

  .ן ושקרה לאפלטון עם ארסטו תלמידו הבא אחריו ואמר שיש ריב לאמת עמווכמו שקרא לחכמים שקדמו לאפלטון עם אפלטו, מה שסתר
 

כענין תחיית המתים ,  יפרש המקראות כצורתם ואף על פי שהחכמה הפילוסופית סותרת אותם…ודע כי כל חכם מחכמי תורתנו  : א שם"רשב4
ואם  […. מקראות שבאו יותר מבוארים בענין מתי יחזקאלכענין ה, שאין הכתובים מוכרחים בו הכרח נחתך ויש לפרש כל המקראות בדרך משל

אלא שאם הקבלה האמיתית , הנך שוכב עם אבותיך וקם, אחד מחכמי ישראל דורש מעצמו ענין תחיית המתים מן התורה ממה שבא בכתוב] היה
  .נודע אצלנו שנרמז הענין במקום ההוא

 
אל האיש , כ צריך הוא להתקשר ולהיות כפוף אל המשפיע"ואעפ, ל מן המשפיעשיתכן לפעמים שהמקבל  יותר גדו: מג' נתיבות שלום עמ 5

  .פ שהוא יותר גדול מן הרב"ובאם לאו הרעהו בכלל הפגם של הורו הלכה בפני רבן אע, ונתם לו את כח ההנהגה' אשר בו בחר ד
  

   הורו הלכה לפני רבן–הם עברו ) ויקרא רבה כ ט(שזה אחד הדברים אשר במדרש  6
  

ה לישראל שעל ידם יורד "י חכמי הדורות המנהיגים שהעמיד הקב"בכל דור ודור ע' נשםע לישראל השפע העליון של דבר ד: תיבות שלום שםנ 7
  .'דבר ד
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  עתזרי
 

1. Leprosy: Providence, Punishment and Rehabilitation 
 
SUMMARY: 
 

 Last weeks parsha, Shmini, ended with the laws of kosher and non-kosher animals. This weeks parsha 
moves on to people who are tahor and tameh. Just as animals preceded humans in creation so they precede them  
in laws of purity and impurity. Man has greater the potential for greatness for being the pinnacle of creation. 
But, just because of this, his Tumah is greater when that potential is not fulfilled.  For impurity is nothing other 
than a reflection of failed human potential. 

Our Parsha begins with the words אדם כי יהיה – a man. We are dealing here with the full potential of 
man, and the implications when he fails to use this potential. This loss of potential is a partial death for man – 
and his skin accordingly turns white. The loss is not just personal. His failings effect society around him, and 
therefore his whiteness must be visible to others. He is a מצורע – a מוציא רע, and he must be separated from the 
society he is undermining.  

One of the great sins causing Tsaraas is Loshon Hora, for Loshon Hoa causes more separation between 
people than anything else. And so the metzorah is also separated, to reflect on his deeds.  On Shabbos and the 
Chagim, however, the Cohen does not judge him to send him out of the camp, for those are the days on which 
he has the best chance of improving his attitude and relationship with his fellow man.  
 First, he is declared in a state of הסגר, intermediate isolation for seven days, giving him a chance to be 
alone to seriously contemplate his situation. If he fails to do this, then stage two, החלט, must now be declared.  
One indication of this would be if his hair, which is the protective covering of his skin, now shows that it is not 
only not protecting him, but letting negative elements in. But if he has already gone too far, if his whole skin is 
white, then החלט is not going to help him, and he is declared טהור.   

 Although Tzoraas expresses itself on physical objects (including the human body), it is not a physical 
ailment. No such known physical disease afflicts houses and clothing, in addition to people. It is a remarkable 
sign of Providence that man could do something spiritual and that this would reflect on him in a physical way, a 
smaller sin on his house, a slightly bigger one on his clothing and a bigger one still on his body. A Jew is hereby 
given an early warning signal of his spiritual alienation: The plague has already reached your clothes. Do 
Teshuva now before it spreads to your body! 

The idea that one’s spiritual state can affect the body in physical ways in not restricted to Tzaraas. 
Hence Moshe Rabbeinu’s face began to glow after he came down from the mountain and  Jerusalem  and there 
is no question that the originally the naked bodies of the First Man and Woman looked a lot less physical than 
our bodies look today.  

 literally   ‘touched’ by the finger of G-d. It is a weaker ,נגוע means that “the person effected is נגע 
form of נגף, from which we get מגפה, the sudden stroke of death.”  G-d’s Providential input gives us immediate 
feedback on our spiritual well being.   But the Tzaraas is not just a sign of a problem. It is the beginning of the 
cure.  Hence צרעת from the words מוציא רע – to get the evil out. In fact this is why the Cohen, who is a source 
of blessing for the nation, is the one to declare him impure.  

Loshon Hora is the greatest of the sins which cause Tsaraas.  Loshon Hora is the greatest of the sins 
which cause Tsaraas. Remember what G-d did to Miriam. Here was on older sister who had endangered herself 
to save him. Nor had she intended to say anything to his detriment, rather erring in comparing him to other 
prophets. Nor was Moshe hurt in any way, for he was the most humble of men. Nevertheless, Miriam was 
immediately afflicted by Tzaraas. Should we not acquire from this the incredible spiritual sensitivity the Torah 
wishes us to have towards Loshon Hora, to flee from people who speak it, and to be super-careful ourselves! It 
is such a slippery slope – we humans are capable of starting one day with a blasphemy against a fool, building 
up the insensitivity that allows us to criticize great people, and ending off with complaints against the Almighty 
Himself! 

 This is why a Metzora had to go out of all three camps even though Tumas Meis only goes out of the 
first two camps. The Baal Loshon Hora, who caused division and separation amongst his fellow man, is in turn 
entirely separated from all of society, and, deprived of recipients to listen to his evil trade, and with plenty of 
time to reflect,  the baal loshon hora now gets the opportunity to focus on the source of his problem.   

The real problem is Kinah. The inability to enthusiastically appreciate that everyone has their own 
blessing, that my blessing is all I need, and my neighbor needs all of his, is the cause of us talking badly about 
others. But, this is such an anti-Jewish attitude, that it throws such a person out of any Jewish settlement, 
literally and spiritually.   

The Metzorah brings the Korbanos which precisely fit the atonement he requires: He who did an act of 
chattering should bring a Korban of twittering birds.  The birds represent the wild, unrestrained animal life. The 
slaughtering of the one bird represents the bringing of the animal side in man under control. The fact that one 
bird is kept alive means that man is not asked to get rid of this side of himself, just to channel it properly.  
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 The Metzorah also brings what appears to be two contradictory things –hyssop  (אזוב) (which was used 
in Mitzraim to sprinkle the blood which would protect the Jewish first born from being destroyed) and the 

ולעתת  – indicative of lowliness and humbleness, and הארז  - which shows an element of pride. When he first 
comes to correct the sin he should go to an extreme of lowliness to correct the underlying arrogance which led 
to the sin. But any extreme is neither healthy nor sustainable and requires one to move towards the center – this 
is the אזוב.  
  But humility is an awfully difficult thing to acquire. It requires a long and arduous process. And in fact, 
even after his Tahara, he is still barred from the Sanctuary itself, or even from entering his own tent until he 
undergoes a further process on the eighth day. By then the Metzora has been through a lot. He has learned that 
G-d is involved with every detail of his life. He has suffered pain and humiliation. The shock treatment of 
complete isolation and shame is meant to be a turning point for the Metzora. The shaving of his hair and the 
mikvah which follows reflects a new start, a dipping into the primordial waters. The emphasis is on 
rehabilitation. G-d is not interested in the death of the reshaim. He is interested in their Teshuva.  
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DETAIL: 

Be careful of getting the plague of Zaraas, Remember what the Lord your G-d did to Miriam1.  
 
Types of Leprosy2: 
 

1. Leprosy of the body: 4 different shades of white3 ( יז-א: יג ) 
2. Leprosy on an infection ( כג-יח: יג ) 
3. Bright pink mark on a bald spot ( מו-מב: יג ) 
4. Garments ( נט-מז: יג ) 
5. Houses ( נז-לג: יד ) 
 
Kosher: 
 

6. Dull White spots ( לט-לח: יג ) 
7. Baldness and Receding Hair Line ( מא-מ: יג ) 
   
Who: 
Even a one day old child4 
 

 
Causes: 
 
The Gemorrah in ערכין טז  brings 7 reasons5 why someone gets Tzaraas 
 

  לשון הרע. 1
  שפיכות דמים. 2
  שבועת שוא. 3
  גיךוי עריות. 4
  גסות הרוח. 5
  גזל. 6
  צרות עין. 7
  
  

The Tanchuma (מצורע ד) brings 11 reasons. Included are 7 new ones6: 
 

  עבודה זרה. 1
  'חלול ד. 2
  עדות שקר. 3

                                                            
 )י( הלכות טומאת צרעת פרק טז ם "רמב 1
 
ין זה לזה שהרי לובן עור האדם הצרעת הוא שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה שאין דומ) י( הלכות טומאת צרעת פרק טז ם "רמב 2

 קרוי צרעת ונפילת קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת ושינוי עין הבגדים או הבתים קרוי צרעת
 

3 The Pasuk mentions 3: שאת או ספחת או בהרת. Chazal, learn that there are 2 אבות and 2 תולדות: 
 בהרת וספחתה
 שאת וספחתה
(The Rambam ( ב: א ) says that ספחת really means תולדה)  

The 4 types are really four shades of white. 
According to the Rambam, all these 4 types join to form a shiur of צרעת and the distinction between 
them is therefore artificial. They are only brought as a requirement for the Cohen to identify, in order to 
qualify to pasken on these. If however, the Cohen cannot discriminate between these, or even between 
these and pure forms, a Talmid Chacham has to stand next to the Cohen and tell him, after which the 
Cohen pronounces Tameh or Tahor.   
 

  כי יהיה בעור בשרואדם: יג ב 4
 
 עמד על הנקודה למה שבעה דווקא) ל"דף קמ במהר(ר שמואל בר נחמני "ה א"א ד"חידושי אגדתא ערכין טז ע, ל" במהר5

6 The ones which it repeats are: 
 לשון הרע
 שבועת שוא
 גילוי עריות

)אלא ששם כתוב גניבה(גזילה   
 צרות עין
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  דיין המדלל את הדין. 4
  הנכנס לתחום שאינו שלו. 5
  החושב חשבונות של שקר. 6
  המשלח מדנים בין האחים. 7
  

  
   

The Vayikra Rabah1 further adds: 
 

 עינים רמות. 1
  לבחורש מחשבות און. 2
  רגלים ממהרות לרוץ לרע. 3
 יפיח כזבים. 4

  
This makes a total of 18 reasons2.  
 

     
  
 

Last weeks parsha, Shmini, ended with the laws of kosher and non-kosher animeals. This weeks parsha 
moves on to people who are Tahor and Tameh3. Just as animals preceded humans in creation so they precede 
them in laws of purity and impurity4. Man has greater the potential for greatness for being the pinnacle of 
creation. But, just because of this, his Tumah is greater when that potential is not fulfilled.  For impurity is 
nothing other than a reflection of failed human potential5 (see essays on Tumah & Tahara in Parshas Metzorah) 

Our Parsha begins with the words אדם כי יהיה – a man. We are dealing here with the full potential of 
man, and the implications when he fails to use this potential6. This loss of potential, says Rav Hirsch, is a partial 
death for man – and his skin accordingly turns white7. The loss is not just personal. His failings – primarily 
Loshon Hora – effect society around him, and therefore his whiteness must be visible to others. He is a מצורע – 
a מוציא רע, as Chazal darshen8.  

                                                            
1  The full list of the Vayikra Rabah includes: 
 לשון שקר
 ידים שופכות דם נקי
 עד שקר
 משלח מדנים בין אחים
This makes a total of eight reasons.  
 
2  Rav Hirsch (pg. 359) states that many of these things  are described in Mishlei vi 16 as being hated by 
G-d. 
 The Maharal explains the reason why so many of these have as their common punishment Tzeraas. 

  ) ל"דף קמ במהר(ר שמואל בר נחמני "ה א"א ד"חידושי אגדתא ערכין טז ע, ל"מהר
   

3 We read of טומאת לידה and move onto צרעת. In next week’s parsha, Metzorah, we deal with  the cases of זב, 
  .etc ,נדה ,זבה

 
ד זאת תורת "ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף הה"א : מדרש רבה ויקרא פרשה יד פסקה א 4

 :  כ אשה כי תזריע"הבהמה ואח
 

5 There are two basic types of  טומאה and טהרה. One type is halachic טומאה which we describe in detail below 
and which requires טהרה המקוה amongst other things. In addition to this there is a broader concept of  טומאה, a 
more generalized state of spiritual distance from הקדוש ברוך הוא,  as for example the  ט שערי טומאה"  מ  which 

 .טהרה  and their subsequent rising to 49th level of מצרים sunk to in  ישראלכלל
 

6  Rav Hirsch (pg. 360) says that we only find this formulation in two other places, by the Korbanos ( ויקרא
אדם כי יקריב: ב-א ) and by impurity from a dead body ( כי ימות באהלאדם :  יד-ויקרא יד ). Both refer to the 

full value of man as he was created. 
 

7  This is like a  הלבנת פנים for the person, which Chazal call a type of death. (Hirsch, ibid). 
 

בשר החי וכישלוט בחינת הרע באדם ענין זה יגיד סוד אומרו אך בצלם יתהלך איש והוא מראה ה: ה ומראה לבן"וכן באור החיים יג ג ד
  ירשום בבשר אדם הסתלקות זוהרת החיוני ולזה יראה חסרון המראה ויהיה עמוק מהעור

 
8 He is, says the Besht, a מוציא רע ממקורו, taking great positive energy and potential and turning it to evil. 
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He is suffering from a נגע, a plague, which is a perversion of the word ענג – pleasure - the real pleasure 
being a spiritual one1.  True ענג in this world comes from giving to others, from imitating G-d’s Chesed in this 
world. The מצרע becomes white as snow because he has perverted this chesed2 (water and whiteness 
symbolizing Chesed as opposed to the red fire of Gevurah3). A person talks Loshon Hora – he has given out 
from his mouth – shared his thoughts – in an inappropriate way. This is a Chesed of Tumah, a chesed that leaped 
out of its boundaries (ריבוי דברים)4.  

Such a man is judged5 (by the Cohen) for his faults and separated from the society he is undermining. 
One of the great sins causing Tsaraas is Loshon Hora, for Loshon Hoa causes more separation between people 
than anything else. And so the metzorah is also separated, to reflect on his deeds6.  On Shabbos and the Chagim, 
however, the Cohen does not judge him to send him out of the camp, for those are the days on which he has the 
best chance of improving his attitude and relationship with his fellow man7.  
 First, he is declared in a state of הסגר, intermediate isolation for seven days, giving him a chance to be 
alone to seriously contemplate his situation8. If he fails to do this, then stage two, החלט, must now be declared9.  
One indication of this would be if his hair, which is the protective covering of his skin, now shows that it is not 
only not protecting him, but letting negative elements in. But if he has already gone too far, if his whole skin is 
white, then החלט is not going to help him, and he is declared 10טהור . (Once a person was טהוחל  he has to 
undergo a two stage process of purification as described in the notes11.)  

                                                            
  209' עיין ממעמקים עמ 1
  
ולכך סבר , דבר זה נמשך ממידת אברהם שמידתו המים והשלג הוא המים ומדתו מכת הצרעת, והצרעת כשלג:כז' פ, ות השםגבור, ל"מהר 2

  , . מראות נגעים שבעים ןשתים כמספר חסד)א"נגעים פ(עקיבא בן מהללאל 
  
  .210-211' מעמעמקים עמ 3
  
  שם, מעמעמקים 4
  

5  Rav Hirsch (pg. 361): That too is why the declaration of the כהן has the verdict of a judge –  מקיש נגעים
ש עוד"ע .פסול is barred, is כהן קרוב ,too נגעים and why, in a similar manner, for – לריבים  

 
רבי חנינא ואמרי לה מרבי יהושע  בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מ:ב" ע ערכין דף טו6

  ' ישב וגודדבן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה ב
 

7  Rav Hirsch, pgs. 361 – 362 
 

8  If the נגע is unchanged after seven days, a second period of הסגר – of seven days – is declared. If now 
one of the 3 סימני טומאה have appeared, the Cohen declares the person a מוחלט. If the נגע is unchanged 
after the second seven days, he is then declared pure and free to go. שחין and מכוה however, do not have a 
second seven days. A person freed after הסגר does not require any of the קרבנות. Nor does he need  פריעה 
(unkempt hair) and פרימה (tearing of his clothes). 

 
9  Rav Hirsch, pgs. 362 -363. 

 Of the 3 symptoms, two can render the person מוחלט without the intermediate שער לבן :הסגר,) and 
 .הסגר the third – requires – (spreading) פשיון .(healthy flesh) מחיה
 The logic behind מחיה is more complicated. On this Rav Hirsch wrties:  מחיה is a place in the 
centre of the נגע which has either remained healthy, or which has become healthy again and just this is a 
sign that necessitates החלט! … At the very start of the moral disintegration (נגע) , his better feelings 
  (מחיה) has already broken out, his better feelings נגע had fought against it in vain, or, after the ,(מחיה)
themselves awakened but were not strong enough to overcome the evil. The good, the healthy, the pure 
stands imprisoned in the midst of the evil. 
 
10 Rav Hirsch, pg. 364 
 

11 Purification 
Stage One: Return to Camp: 
Bring: 2 live kosher birds 

a piece of cedar 
some crimson wool 
a hyssop branch 

 
Bird one & these 3 things dipped into: spring water and blood of 2nd bird 
Sprinkle on person 
Release bird 
Tovel clothing 
Shave of hair 
Tovel 
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The Ramban and other Rishonim make it quite clear that although Tzoraas expresses itself on physical 
objects (including the human body), it is not a physical ailment1. No such known physical disease afflicts houses 
and clothing, in addition to people2. It is, as the Kuzari states, a remarkable sign of Providence that man could 
do something spiritual and that this would reflect on him in a physical way3, a smaller sin on his house, a 
slightly bigger one on his clothing and a bigger one still on his body4. A Jew is hereby given an early warning 
signal: The plague has already reached your clothes. Do Teshuva now before it spreads to your body5!  

Tzaraas, in these cases, only took place when the Jews lived on a higher spiritual plane in the land of 
Israel6. When they did G-d’s Will, His spirit rested on them and their possessions in such a way that the spiritual 
light radiated through. When they failed Him, indeed when they were not true to themselves, Tzaraas struck as 
an ugly physical manifestation of His Spirit having left them7. This was spiritual feedback mechanism, a clear 
message of our spiritual alienation, which was actually a great kindness by G-d to us.   

 .literally   ‘touched’ by the finger of G-d ,נגוע says Rav Hirsch means that “the person effected is ,נגע 
It is a weaker form of נגף, from which we get מגפה, the sudden stroke of death.”8  Although ultimate reward is 
in the world to come, the spiritual sensitivity of the Jewish nation is such, that G-d’s Providential input gives us 
immediate feedback on our spiritual well being in all kinds of ways, of which Tzoraas is an outstanding 
example9.  

                                                                                                                                                                                         
Return to camp but remain outside tent for seven days. 
 
Stage Two: Final Purification on 7th day:  
Shave of all hair on all parts of body 
Tovel self & clothes 
 Bring Korban 
 
Korban: 3 sheep (2 male & 1 female) 
   Flour & oil 
    Oil 
 
Male sheep 1: אשם & oil – right ear lobe, thumb & big toe 
  Oil – sprinkle on paroches? And on right ear lobe, thumb & big toe 
  Rest on head 
Male sheep 2:  חטאת 
Sheep 3:  עול  

 
1 Similarly with Zivah, Zav, Metzora, Nidah, etc. 
 

 וכן נגעי הבתים,  והבגד כי יהיה בו נגע צרעת זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם:מז ן יג" רמב2
ינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו וזה הש...   )י( הלכות טומאת צרעת פרק טז ם "רמב 

של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו אם חזר בו יטהר הבית אם עמד 
 יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנין הבגדים ברשעו עד שהותץ הבית משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן אם חזר בו

 יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים בושעליו אם חזר 
 שהוא הליצנות ולשון הרע

  בספורנו יג ב 
 

  ספר החינוך 3
  

 בצורת נגע בקירות םואף זה היה ממופתי השכינה על עבירות קלות אחדות היה הקצף נגלה לעתי: אמר החבר) נח  מאמר שני אות - הכוזרי ספר  4
הבתים ובבגדים ואם קשתה העברה נראה הנגע במדרגות חזק שונות גם בגופים והכהנים היו ממונים על החכמה הדקה הזאת להבחין מה בחלי הזה 

למרים ומה מזה תלוי במזג הגוף בין נתן לרפואה בין אינו ניתן לרפואה וזאת חכמה הוא עונש אלהי ויש לאסף את החולה לשבועים כמו שעשו 
 :'נפלאה עד כי הזהיר עליה האלוה השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים וגו

  מז' מורה נבוכים מאמר ג פ 
  

כי זה הענין , שרצה האל ברוך הוא בטובו הגדול ליסרנו כאשר ייסר איש את בנו, וה המצמשרשי : ענין נגעי בגדיםמצות מצוה קעב - החינוך ספר 5
כי , והם הבגדים של צמר ופשתים, למען ילמדו ויקחו מוסר בהשתנות הכלים המיוחדים לתשמישם, אבל מופת הוא באומה הקדושה, איננו בטבע

  :צרעת גם בגופם כך מדרכם הרעה טרם יזרח המתוךוישובו , בהם רוב תשמיש בני אדם
 

ואין הדבר מפני היותו , כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה) שם(כמו שאמר ', והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ה :מז ן יג" רמב6
  : יבא הענין ההוא אלא בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכהלאאבל מפני ש, חובת קרקע

כי אז , ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו והטעם, שאין הבית מטמא אלא אחר כבוש וחלוק, דרשו עוד) שה ה גמצורע פר(ובתורת כהנים    
 כי לארץולא הוצרך למעט מהן חוצה , ותשרה שכינה בתוכם וכן אני חושב בנגעי הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ' נתישבה דעתם עליהם לדעת את ה

כי אולי הצבע הוציא הכיעור ההוא במקום ההוא כטבעו ולא ,  נוהגים אלא בבגדים לבנים לא בצבועיםלא יארעו שם לעולם ומפני זה עוד אינם
 ):ג"א מ"נגעים פי(ולפיכך הצבועים בידי שמים מטמאין כדברי רבי שמעון , אצבע אלהים היא

 
וכאשר יקרה באחד ,  ובתיהם במראה טוביהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם'  אבל בהיות ישראל שלמים לה:מז ן יג" רמב7

ונתתי נגע צרעת בבית ) להלן יד לד(להראות כי השם סר מעליו ולכך אמר הכתוב , בביתואו בבגדו או  בבשרו כיעור יתהוה ועון מהם חטא 
 כי היא מכת השם בבית ההוא, ארץ אחוזתכם

 
   ויקרא יג ב קטע המתחיל והיה8

     
 בתוכה צופה מעשיה וגומלתה שכר וענש לרגעים הלא תראה את הדברים אשר אמר יהושע לבני ישראל לא תוכלו העדה אשר השכינה:  שם כוזרי9

 בה בקבוץ צאודברים אלה נאמרו לעדה שהיתה כל כך נאמנה בשמירת המצוות עד אשר בחרם יריחו לא נמ' כי אלהים קדשים הוא וגו' לעבד את ה
והוא עכן ובחטאו נענשה אז כל העדה וכן אתה רואה בענש מרים אשר נגעה בצרעת ובענש  חוטא אחדאשר מנה למעלה משש מאות אלף איש כי אם 

  'נדב ואביהוא ובענש עזא ובענש אנשי בית שמש כי ראו בארון ה
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 Nadav and Avihu, the defeat at Ay and Miriam’s two week Tzoraas all reflect this principle.  
But it is not just feedback, which the Tzaraas comes to give - The Tzaraas is not just a sign of a 

problem. It is the beginning of the cure. The fact that a person finds that the impurity is now on his body is an 
indication that he has already begun to get the bad out of his inner being. Hence צרעת from the words מוציא רע 
– to get the evil out1. In fact this is why the Cohen, who is a source of blessing for the nation, is the one to 
declare him impure2.  

The idea that one’s spiritual state can affect the body in physical ways in not restricted to Tzaraas. Did 
not Moshe Rabbeinu’s face begin to glow after he came down from the mountain3? And, can we not testify that 
to this day, the wisdom of the Torah literally lights up the face of those who learn it – חכמת תורה תאיר פניו. The 
Sages tell us that Jerusalem was given nine of the ten parts of beauty given to the world4 and it is clear that this 
because of its spiritual radiance5. And there is no question that the originally the naked bodies of the First Man 
and Woman looked a lot less physical than our bodies look today. (Ohr Gedalyahu) 

Of all the sins mentioned by the Talmudic and Midrashik sources, it is the sin of Loshon Hora which is 
mentioned exclusively by the Rambam as the cause of Tzaraas6.  After all, Miriam got Tzoraas because she 
spoke Loshon Hora against Moshe Rabbeinu, by accusing him of being no better than any other prophet and 
therefore inappropriately separating from his wife, Yocheved. According to the Ramban, there is a Mitzvas 
Aseh to remember this ( אלוקיך למרים' זכור את אשר עשה ד )7.  

Take time to reflect on this: Here was on older sister who had helped to bring up Moshe and who had 
endangered herself  to save him from the sea. Here she was, not intending to say anything to his detriment, but 
erring in comparing him to other prophets8. Nor was he put out by any of this, for he was the most humble of 
men9. Nevertheless, Miriam was immediately afflicted by Tzaraas10. Should we not acquire from this the 
incredible spiritual sensitivity the Torah wishes us to have towards Loshon Hora, to flee from people who speak 
it, and to be super-careful ourselves! It is such a slippery slope – we humans are capable of starting one day with 
a blasphemy against a fool, building up the insensitivity that allows us to criticize great people11, and ending off 
with complaints against the Almighty Himself!12 Incredible! A person is capable of beoming a כופר בעיקר not 
because he doesn’t believe, but because he is used to talking Loshon Hora! 

We think that Loshon Hora is such a natural thing – that it takes such a huge effort to overcome. The 
Torah gives us a different message. Since the Baal Loshon Hora defied natural law, HaSh-m enacts against him 
an unnatural disease13. (See the separate essay on Loshon Hora in this week’s parsha) 

                                                                                                                                                                                         
 
ל "ותינוזופירשו רב, )ויקרא יד ב(וזהו פירוש זאת תהיה תורת המצורע . זהו סוד הוצאת הטומאה הסיג  חוצה ולא ישאיר פנימה: ה"של 1
.  כי בהם נשארה הטומאה פנימית] ם נטמא על ידי נגעים ולא בגדיו"ואין עכו. ... [שמוציא הרע מפנימיותו... המוציא רע ) ב"עירובין טו ע(

  ואל יחשוב אדן המספר לשון הרע שרואה את עצמושאינו מצורע כי זהו לו לרעה כי נפשו מצורעת ... 
   

. י עונות נסתמו החלונות ובאים הנגעים"רק שע. כ"מ הקליפות יש נקודה גנוזה ג"כי בכ.  יש בעור נקבים דקיםוידוע כי  ]ה"תרל[ -  אמתשפת 2
על כי הנגעים . ובשלמא הטהרה ניתן במתנה לאהרן. י כהן"כ שטומאתן וטהרתן ע"והנה גזה. אך גוף הנגע הוא לרפואה. 'כדאיתא מה נגע סגירו כו

. ל שהנגע רפואה הוא"רק כנ. והלא טוב עין הוא יבורך. הטומאה בראיית הכהן' אך מה טעם שיהי. רודף שלוםאוהב ו' ר ואהרן הי"באים על לה
ובוודאי אדם השלם ראוי לו לשמוח בזה שרואה . ש"כלי יקר ע' פ בס"כ. י הנגע נמשך הרע מפנימיות האדם לחוץ"שע' פי. כדאיתא מצורע מוציא רע

  .ת הטומאה טמונה בפנימיותו להתטהר מלהיויזכהז "ושעי. שפלותו
 

ל אין דומה מאור פניו של אדם בשבת לימות החול ואפילו עם "ש חז"אור תורה כמ' ב הוא בחי"שבת שהוא מעין עוה]:ד"תרנ[ תשא  כי אמת שפת 3
  '  וגוז"ה בעוה"זכה משה רעוזה יתקיים לעתיד לבוא מה ש. נקרא עליך'  עמי הארץ כי שם הל והוא מעין מה שאמרו וראו כ. הארץ אימת שבת עליו

 
  עשרה קבין יופי ירדן לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו : ב"קידושין דף מט ע 4
  
 ונראה דמקם השראת השכינה הוא שמביא את היופי: אור גדליהו דף לט 5
 

6   See the overview of the laws of Tzeraas at the beginning of this essay. 
 

  :יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים עשה אשר את זכור :כד ט ברים  ד7
  צרעת אם באת להזהיר שלא תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה ב-ה זכור "ד: י"רש  

  י אלהיך למרים בדרך"זכור את אשר עשה יועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת  ... )י( הלכות טומאת צרעת פרק טז ם "רמב
 
 באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים ההרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיבר  ... )י( הלכות טומאת צרעת פרק טז ם "רמב 8

  וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים
 
  והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד: שם, ם"רמב 9
 
 פ כן מיד נענשה בצרעת"ואע: שם, ם"רמב 10

 לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו להתרחק מישיבתן פלאותקל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונ: שם, ם"רמב 11
שת רשעים וסכלותם וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי כענין שנאמר וקול כסיל ברוב ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם בר

 על צדיק עתק ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים תומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים כענין שנאמר תאלמנה שפתי שקר הדוברו דברים 
 לעיבים במלאכי האלהים ובוזים דברים ומתעתעים בנביאיוולתת דופי בדבריהם כענין שנאמר ויהיו מ

 
 י אלהיהם" ומתוך כך באין לדבר באלהים וכופרין בעיקר כענין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על י: שם, ם"רמב 12

 
13 Rabbi Yitzchak Breuer points out that the Rambam brings first the laws of Nigei Batim and Begadim 
before those of the body of the person himself to stress that, just as the former two are unnatural, so to is 
the last form of Tzaraas. 

  ועיין במורה נבוכים מאמר ג פרק מז
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The consequences of speaking Loshon Hora and becoming impure as a Metzora are more grave than 
any other form of impurity. Even Tumas Meis only requires that a person remove himself from the Machaneh 
Kehuna1  but a Metzora had to go out of all three camps, into complete social isolation. This is Midah KeNeged 
Midah2. The Baal Loshon Hora caused division and separation amongst his fellow man, by an act so easy to do 
yet so abnormal for a healthy society. G-d created man to live with his fellow man according to a certain natural 
order. The Baal Loshon Hora, who has defied this order is in turn entirely separated from all of society3, and, 
deprived of recipients to listen to his evil trade4, is now in the best position to begin the process of purification5.  

The Tzaraas sufferer can certainly see in all the details of his situation a personal message from G-d6. 
Sitting in pain, he is able to realize that you cannot outwit G-d, and an accounting of our actions will always 
have to be made7. This is an invaluable lesson in and of itself.  Sitting alone, the baal loshon hora now gets the 
opportunity to focus on the source of his problem8. Rav Tzadok tells us that the real problem is Kinah. The 
                                                                                                                                                                                         

Rav Shimshon Rephael Hirsch brings many proofs that Tzoraas is unnatural and unlinked to the physical 
illness of leprosy:: 
1. For one, the real leprosy,  שחין מצרים,  does not produce Tumah at all.  
2. On the contrary, Tumah is produced by a situation where the leprosy has already begun to heal and 

healthy skin has already formed over it.   
3. Further, leprosy over the whole body is Tahor. 
4. The Cohen has to declare the impurity in order for it to be valid, and he only does so on the basis of 

those parts of the body which are clearly visible to his eye.  
5. In the case of Tzeraas HaBayis, the prupose fo the isolation cannot be to prevent the spread of the 

diseased. For why, then, would the suspectedly infected clothes, bedding, utensils, etc. then be taken 
out of the house (in order to protect the the owner from loss). 

6. The Cohanim did not examine נגעים on Shabbos, or the Shalosh Regalim when the whole nation was 
together. If Tzoraas was a physical disease, which could spread to others, then these would be the 
times which would most demand the Cohen’s involvement.  

7.  The physical illness of leprosy makes the skin darker whereas Tzeraas makes the skin lighter. 
8.  In Jerusalem, where the greatest number of people come, and there is the greatest danger of plague, 

we do not consider Tzeraas of any consequence at all. 
9.  Physical illnesses fall under the Torah principle that we are מחמיר in the case of ספק                                                                 
  .ספק in the case of any מקל whereas in the case of Tzeraas, we are (חמירא סכנתא מאיסורא)
 
1 in the Beis Hamidash was beyond a little fence outside the main building called the Chayil 
 

כי יחשבו לפרש דבר זה אצל , ופירוש דבר זה לא ידעוהו רבים. במדה שאדם מודד בה מודדים לו,  גדול בכל הדבריםובלל ; מצוה קעא- החינוך ספר 2
ולא כן הענין אצל השם ברוך הוא ,  או כפי הרעההשם ברוך הוא בדוגמת גמול בני אדם שכל אחד ישלם את חבירו גמול כפי הטובה שעשה עמו

ולא ינום ולא יישן שומר , ובכל עת ובכל שעה טובו מוכן אל כל הראוי לקבלו,  אין עם השם ברוך הוא כי אם טובה וחסד ורחמים לעולםיכ, חלילה
הכוונה לומר כי כפי מעשה , ם מודד בה מודדין לואצלו ברוך הוא במדה שאד] ב"ע' סוטה ה[ומה שאמרו זכרונם לברכה ]. 'ד, א"תהלים קכ[ישראל 

כי לעולם באותו הענין שישים כל מחשבותיו ויעשה מעשיו בדוגמתו ממש תמשך עליו הברכה או , האדם אם לטובה אם להפך יתכן לקבלת הגמול
כלומר שהשם מסיר שמירתו ,  מן האישכי כל המקרה הרע המתחדש באדם הוא פעולה המתחדשת באדם בהסתרת פני השם,  דברינווכלל ...   ההפך

 ,ואז יצוה מלאכיו לשומרו כאשר בתחילה, מעליו מצד חטאו עד שיקבל העונש הראוי לו לפי החטא
 
הוא הבדיל בין איש לאשתו  בין איש לרעהו לפכיךאמרה תורה ? מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו:  ערכין טז3

  בדד ישב
דע כי הנגעים דבר שיוצא מןהסדר ): ל"דף קמ במהר(ר שמואל בר נחמני "ה א"א ד"ושי אגדתא ערכין טז עחיד, ל"מהר  

שאינו בכלל , ולכך אמרה תורה עלהמצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כי אין ראוי שיהיה באדם נגעים שהוא דבר זר כמו זה,אלהמציאות
 ולכך כל מי שהוא יוצא מן הראוי ומן הסדר ראוי שיבאו עליו נגעים חוץ לסדר. בריותשאר הבריות כי דבר זר אינו ראוי שיהיה משותף ל

וכן כל , בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע] ה"מ, ג"ויקרא י[שנאמר ,  המצורע כמשפט הכתוב בפרשהשיתנהג : מצוה קעא- החינוך ספר 
]. שם[תלמוד לומר וטמא טמא יקרא , ת ובועל נדה וכל המטמאין את האדם מניןטמא מ, ולשון ספרא. שאר הטמאים גם כן צריכין להודיע את עצמן

שיקח דמיון בנפשו בהרחקתו מבני אדם כי בסיבת החטא ,  המצוהמשרשי : בגופו ענין שיוכר לבני אדם שהוא טמא ויסורו ממנושיעשהוהקריאה היא 
, הוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו בין אדם לחבירו] ב"ז ע"ערכין ט[רכה וזהו אמרם זכרונם לב. למען ישוב מדרכו הרעה, ירוחק אדם מכל טוב

  :  שיסורו ממנודםולכן ראוי שיקרא לכל א. ולפיכך מחוץ למחנה אהלו
    

  
  הרע שהן הליצנות ולשון, שלא יתעסק בשיחת הרשעים: מצורע' טז מהל' ם פ" רמב4
  

5  In fact, the Tzeraas itself is the beginning of that purification: 
 

  כל מי שיש בו אחד מארבעה נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה: ב"ברכות ה ע
  

וכי עיניו פקוחות על כל , לקבוע בנפשותינו כי השגחת השם ברוך הוא פרטית על כל אחד ואחד מבני אדם,  המצוהמשרשי : מצוה קסט- החינוך ספר 6
  ולכן הוזהרנו לתת לב אל החולי הרע ולחשוב כי החטא גרם אותו,  על דרכי איש וכל צעדיו יראהעיניוי כ] א"כ, ד"איוב ל[כמו שכתוב , דרכיהם

   ענין הסגרין אלו יורה השגחתו ברוך הוא על כל דרכי האדם אחת לאחתוכל…
 

ואל יחשוב שיהיה , וך הוא ולא יבעט בהםלרמז שיסבול כל אדם אי זה צער ואי זה עונש שיענישהו השם בר,  המצוהמשרשי : מצוה קע- החינוך ספר 7
גם כן ללאו דלא  וזה השורש יספיק. רק יש לו לבקש תחינה מאת האל ברוך הוא שירפא מחץ מכותיו, יכולת בידו לבטל אותם ולהעלימם מן הבריות

 : בהרתו שבסדר כי תצאץיקו
 

רק יחשוב מיד כי עוונותיו , שלא יקחנו דרך מקרה, והוא הצרעת, י הרע הזהירתנו התורה כי בהגיע אל האדם החולולכן : מצוה קסט- החינוך ספר 8
ובעצתו ובדבריו ובפשפוש , ויתחבר אל המכפר המרפא שבר החטא ויראה אליו נגעו, וירחיק מחברת בני אדם כאדם המרוחק מרוע מעשיו, גרמו

 :וזהו ענין ההסגרין כמו שאמרנו, תו וירפאהוכי האל ברוך הוא שמשגיח עליו תמיד יראה מעשה תשוב,  מעליו הנגערמעשיו יוס
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inability to enthusiastically appreciate that everyone has their own blessing, that my blessing is all I need, and 
my neighbor needs all of his, is the cause of us talking badly about others. But, this is such an anti-Jewish 
attitude, that it throws such a person out of any Jewish settlement, literally and spiritually1.   

The Metzorah brings the Korbanos which precisely fit the atonement he requires: He who did an act of 
chattering, says the Gemorrah, should bring a Korban of twittering birds2. (Rav Hirsch points out the many 
similarities between these birds and other korbanos that are metaher, in particular the Parah Adumah and the 
Egla Arufa3.  The Shem M’Shmuel shows their similarity to the two goats brought on Yom Kippur4.) The birds 
represent the wild, unrestrained animal life. The slaughtering of the one bird represents the bringing of the 
animal side in man under control5. The fact that one bird is kept alive means that man is not asked to get rid of 
this side of himself, just to channel it properly6. This is reflected in the sprinkling of the blood of the shechted 
bird on the back of his hand, the side of the hand representing action7. 
 The Metzorah also brings what appears to be two contradictory things –hyssop  (אזוב) and the תולעת – 
indicative of lowliness and humbleness8, and הארז  - which shows an element of pride9. The Maharal says that 
when he first comes to correct the sin he should go to an extreme of lowliness to correct the underlying 
arrogance which led to the sin. But any extreme is neither healthy nor sustainable and requires one to move 
towards the center – this is the 10אזוב .  
  Ibn Ezra points out that, in addition to the Metzora, the hyssop (אזוב) was used in Mitzraim to sprinkle 
the blood which would protect the Jewish first born from being destroyed as it was to purify the Tumas Mes. All 
have to do with saving or purifying from death and it extension impurity. All of these had a common humility 

                                                            
 נחש שנגדו המצורע המשתלח חוץ למחנה ישראל שהוא על קנאה שכולל כל ושורשל  ולפי שקנאה הוא הגרוע מהכ: אות רלג- צדקת הצדיק ספר 1

ורע שילוחו חוץ למחנה ישראל דעל ידי זה  התיקון למצוזהו ... ... )'ז א"ומדרש רבה ריש פרשת מצורע ט. ז"ערכין ט(ל "השבעה דברים שחשבו חז
שיכיר שזו המדה אינה ממחנה ישראל ומצד שם יהדות שעליו שזהו שורש נשמתו הוא מרוחק מזה לגמרי על ידי הכרה ברורה זו היא התיקון והרפואה 

דמאן דלא כרע .) 'משפטים ק(בא בזוהר וזה שמו.  מן הרע ונרפא גם אלהבאנפרדלקודם כשהוא מדבק עצמו בשורש קדושת שם ישראל שעליו ממילא 
  :פירוש דהוא משורש הרע דקנאה והוא מי שהוא חוץ למחנה ישראל בשורש נפשו. במודים אינו קם בתחית המתים

 
, )an act of chattering (הוא עשה מעשה פטיט: ה"אמר הקב? מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים לטהרתו: ערכין טז 2
 ).a Korban of twittering birds( קרבן פטיט לפיכך יביא

 
The Ramban points out that the metzora brings 3 korbanos for 3 kaparas. The Ramban asks why a person needs 
3 different kaparas. He answers that the asham is for the original chet. The chatas is in case, during his time of 
isolation, he cried out against G-d, while the olah is to machshir him to be able to go home. The Panim Yafos 
(brought in the Chavel) says that whenever a person does a sin there are two aspects: one is the sin itself. The 2nd 
is the fact that he rebelled against G-d. It is for this that the olah comes. According to this the olas hatamid is 
there for all the rebellions of Klal Yisroel, twice a day, besides the actual sins. 

  
 

3  R. SR Hirsch, pg. 372 points out that the two birds have to be similar in appearance just like the two 
Seirim of Yom Kippur. In both cases, the fate of the two are very dissimilar. They must not have been 
domesticated just like the Parah Adumah and the Egla Arufa must not have received a yoke. Eitz Erez, 
Shani Tolaas and Eizov are also used in the burning of the Parah. See there for more differences.  

  
כ הובא "שמצותן שיהיו שוות ובת) ב"ב ע"ס(ס יומא "הנה בש.  טהרת מצורע בשתי צפריםענין: ]ג"שנת תרע[ מצורע - שם משמואל פרשת מצורע 4

כלשון , ובדמים ובלקיחתן כאחת, שצריך שיהיו שוות במראה ובקומה) ח"א ה"עת פיטומאת צר' הל(ם "וכן הוא ברמב) 'ד ד"ויקרא י(ן "ברמב
ומשמע שענין אחד , כ"וכן מת המשתלח ישפך הדם נשפך הדם ימות המשתלח הכל כמו שני שעירי יוה, כ"בשני שעירי יוה.) ב"יומא ס(ששנינו 
   .... המשתלח שעיר שהמשולחת כסוד ) שם(ן "וברמב, לשניהם

הוא ' והשעיר לה', ש ונשא השעיר עליו את כל עונותם וגו"לעזאזל הוא להדחות את הפסולת ולנקות את ישראל מהעבירות כמשעיר     
דכשהקירוב הוא בימין ' ובודאי הפי. ד"עכת,  דוחה הפסולת וזה ימין מקרבת מה שראוי לקרבמאלכ זה הוא ש"א, לקשר את נשמת ישראל בשרשן

אבל כשהקירוב הוא בשמאל , כ ראוי"מי שעדיין איננו כ' ובכן יכול להתקרב אפי, ה שהיא מדת החסד הוא המקרב"הקבמעורר כן למעלה שימינו של 
כ "שאין לו ענין אלא ביוה, אלא שאין כאן הגרלה, ובודאי כן הוא הענין בצפורי מצורע.  הדיןבמדתשהיא מדת הדין איננו יכול להתקרב רק הזוכה גם 

  . כמבואר אצלנו שם
 

  
5 R. Hirsch, pg 372-3 
 
6 Based on R. Hirsch, pg. 373 
 
7 R. Hirsch, pg. 373. The palm of the hand represent having, holding and possessing. 
 

נין הוא לקבוע שאמרו זכרונם לברכה שהע,  רמז בעניני טהרתו של מצורע בדברים אלה הודיעונו חכמים על צד הפשטקצת : מצוה קעג- החינוך ספר 8
אפשר  ...  ובשני התולעת …. ישפיל עצמו כאזוב, בנפשו של מצורע שאם היה טרם בא עליו החולי גבה לב כמו הארז על דרך משל שהוא אילן גבוה

  :ויהיה הרמז מצד השם של תולעת, גם כן שהוא רמז שישפיל עצמו
 

  יני הצמחים הוא הגדול וקטן במ- ארז ואזוב ועץ :ד יד  ויקרא  עזראאבן 9
 
ואם לא יפרוש לצד אחר לאחוז במדות השפלות מאד ... מתחילה יש להשפיל עצמו כתולעת ): ... דף צב(ה כתולעת וכאזוב " גור אריה יד ד ד10

ין ראוי כי כי השפלות יותר מדאי א... כ יהיה כאזוב ואין צריך להשפיל עצמו בתולעת "ואח... מאד לא יצא מידי חטאו כי יחזור לידי גאות שלו 
  כל מדה טובה בעולם יש לו מצוע ושני הקצות אינם טובות
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theme1 – Jews are great as long as they think they are not. They have to realize that G-d is the source of their 
greatness2. Without his special providence, both our souls and our bodies would be embrace by death.  
 But humility is an awfully difficult thing to acquire. It requires a long and arduous process. And in fact, 
even after his Tahara, he is still barred from the Sanctuary itself, or even from entering his own tent until he 
undergoes a further process on the eighth day3. By then the Metzora has been through a lot. He has learned that 
G-d is involved with every detail of his life. He has suffered pain and humiliation. The shock treatment of 
complete isolation and shame is meant to be a turning point for the Metzora. The shaving of his hair4 and the 
mikvah which follows reflects a new start, a dipping into the primordial waters5. The emphasis is on 
rehabilitation. G-d is not interested in the death of the reshaim. He is interested in their Teshuva.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 :והנה המצורע והבית המנוגע וטומאת המת קרובים והנה גם הם כדמות פסח מצרים  …   ארז ואזובועץ : עזרא על ויקרא פרק יד פסוק דאבן 1

 
ויבחר בזרעם , לאהבה אותם' רק באבתיך חשק ד] אלא) ... [ברים ז זד(ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים , בכם' לא מרבבכם מכל העמים חשק ד 2

  )טו: דברים י(אחריהם בכם מכל העמים 
  

  יד י והלאה 3
 ישב מחוץ לאהלו יהא כמנודה והוא אשור בתשמיש: תורת כהנים  

 
R Hirsch, pg. 376 writes that the first stage of purity introduces his birth as a Man, but his rebirth as a 
Jew would only be on the eight day. (See there to the top of pg. 378 for an explanation of the meaning of 
each korban.) 

  
4 R. Hirsch, pg. 374 explains that the cutting of all body hair means that the divide between the body and 
the outside world is removed. This is analogous to the Cohanim who shaved the hair of their whole body 
before their induction. This was done because the Cohanim are now making the transition from being 
private citizens into becoming public servants. It reflects the sacrificing of selfish living for a higher idea. 
The metzora too is now expected to rise to a higher mission of moral sensitivity.  
 

אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה ,  המים שיטהרו כל טמאובטעם : מצוה קעג- החינוך ספר 5
ויתן אל , ורוח אלהים מרחפת על פני המים] 'ב', בראשית א[וכמו שכתוב , כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, ברא באותה שעהכאילו נ

 :וידקדק בדרכי השם ברוך הוא, ויכשיר מעשיו,  בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטובשנתחדשלבו בדמיון כי כמו 
  

, כדי שיראה האדם כאילו היום נברא והיום מתחיל שערו לצמוח, קצת מן הטעם שאמרנו למעלה במים,  המצוהמשרשי : מצוה קעד- החינוך ספר
ולכן ראוי לו לעלותו מטומאת צרעתו לעשות בעצמו מעשה הנקיות , כי בהיות האדם מנוקה מכל שיער אז ינקה יפה מכל לכלוך. ויחדש מעשיו לטוב

 :לטובה ולהכשיר הפכם מרעה שינקה מעשיו גם כן בכל כוחו ויכדי, בכל כוחו
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2. Loshon Hora 
 
SUMMARY: 
 

Of the seven things which the Gemorrah in Erchin tell us as the source of Negaim, the Rambam 
focuses on the speaker of Loshon Hora . Similarly, the Parsha of Miriam’s Loshon Hora against Moshe 
Rabbeinu is brought next to the parsha of Tzaraas. In fact, say Chazal, the word מצורע is related to the word 
 he who produced evil from his mouth. The purification of the Tzoraas involves two birds, to atone – מוציא רע
for the unbridled chirping of this person.   

 There are five sins of loshon hora: By speech alone – hence two ‘chattering’ birds; by actively going 
out and spreading the loshon hora – hence blood is sprinkled on the toe of his legs; By receiving the loshon hora 
– hence blood is sprinkled on his ear; failing to rebuke or stop the loshon hora speaker – hence blood is 
sprinkled on the hand that could have stopped the person; sophisticated loshon hora hidden in subtle messages –  
hence the noiseless oil, the cedar, which first raises up his friend, and the hyssop, which then comes to lower 
him. 

Loshon Hora is so damaging because it destroys people’s lives, much more effectively than physical 
acts (short of murder) could have done. The blood of the dead bird comes to drive this lesson home. Words kill, 
and they kill at a distance That which is protected by the American Constitution (freedom of speech) is utterly 
forbidden by the Torah, considered as the ultimate stealth weapon. Once fired, the words may be retracted, but 
their effect is usually permanent.   

Therefore, the impurity caused by Loshon Hora are worse than any other form of impurity. Even 
Tumas Meis only requires that a person remove himself from the Machaneh Kehuna,  but a Metzora had to go 
out of all three camps, into complete social isolation. This is Midah KeNeged Midah. The Baal Loshon Hora 
caused division and separation amongst his fellow man; he in turn is entirely separated from all of society, and, 
deprived of recipients to listen to his evil trade, is now in the best position to begin the process of purification.  

 The Sages seem to say things about the Loshon Hora speaker which, on the surface, seem quite 
exaggerated. It is as if he has denied the basic premises of our faith, they say. His sins extend up to the heavens. 
It is as bad as if he had committed idolatry, adultery and murder all in one. And much more.   

 Rabbeinu Yonah explains that this is because of the accumulative effect, since a person who speaks 
Loshon Hora tends to do so repeatedly, until it becomes second nature to the point where one does not realize 
that one is speaking Loshon Hora. Teshuva then becomes difficult – one is not aware of what one has done, and 
one does not realize how much harm he has caused, so one will not be truly sorry for what he has done. One 
cannot ask the forgiveness of the person whom he has damaged because one will never remember all the people 
about whom he has spoken. Besides, sometimes one stigmatizes whole families, including generations as yet 
unborn, for which, one cannot possibly do Teshuvah. 

But there is more than that. The deeper explanation requires us to go to the root of what language is all 
about.  Language is not just a tool to communicate ideas, but the very stuff of which man is defined. Speech is 
the point at which the spiritual and the physical, interface. Man takes an abstract idea and translates it into a 
physical sound using voice box, lips, tongue, etc. This sound then makes a physical impact on someone else’s 
ear who translates it back into the abstract idea.  
 In fact, this regulation, between the physical and the spiritual reflects man’s capacity for choice.  
Angels are no more able to choose than animals – the latter is driven by instinct, the former by its pure 
intelligence. Only when both the physical and spiritual components exist in one being is their choice – and it is 
speech which  shows that man is such a being.   

 Abuse of speech is then an abuse of our highest human faculties, and therefore it brings us so 
low, to a state of Tzaraas.  Other sins effect one part of the person, but the rest of the body remains whole and 
can be drawn on to mend the damaged part. But Loshon Hora leaves no part of the body unaffected, just as a 
poison would spread through the whole body.  
Speech is not really a physical action. Its source is in the spiritual realms, and therefore we are enormously 
energized to speak, especially when it is Loshon Hora. Yet, therein lies our hope – for our speech is naturally 
holy, and we have only to get in touch with out true selves to use it for holiness. 
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DETAIL: 
 

 
 

  1לא תלך רכיל בעמיך): קדושים(ויקרא יט טז        : לא לרכל
  אלוקיך למרים' זכר את אשר עשה ד): כי תצא(דברים כד : 2למרים'  לזכור מה שעשה ד-לשון הרע 

  
Other Mitzvos involving Sensitivity of Speech: 
 

  3ולא תשא עליו חטא): קדושים(ויקרא יט טז     : לא לבייש 
 5ולא תונו איש את עמיתו): בהר( ויקרא כה יז   :4אונאת דברים

  6כל אלמנה ויתום לא תענון): משפטים (שמות כב כא  : לא לענות אלמנה ויתום
  7לא תקלל חרש): קדושים(ויקרא יט יד    : לא לקלל

 
  

 
 
Of the seven things which the Gemorrah in Erchin tell us as the source of Negaim, the Rambam8 

focuses exclusively on the speaker of Loshon Hora9. Similarly, the Parsha of Miriam’s Loshon Hora10 against 
Moshe Rabbeinu is brought next to the parsha of Tzaraas11, implying that Loshon Hora is the primary cause of 
Tzaraas. In fact, say Chazal, the word מצורע is related to the word מוציא רע – he who produced evil from his 
mouth. The purification of the Tzoraas involves two birds, to atone for the unbridled chirping of this person12.   

The Ohr HaChaim explains how the different types of Tzaraas are for different types of Loshon Hora13. 
And the Chida14 correlates the significance of smearing the blood of the bird on his right ear, thumb and big toe 
with the great destructive force of the mouth.  

There are five sins of loshon hora, he states. i) By speech alone; ii) By actively going out and spreading 
the loshon hora; iii) By receiving the loshon hora; iv) By failing to rebuke or stop the loshon hora speaker; v) 
Sophisticated loshon hora – e.g. one manages to say something bad in the midst of his praising the person15. 
These are represented in their respective atonements: 

i) By speech alone – hence two ‘chattering’ birds;  
ii) By actively going out and spreading the loshon hora – hence blood is sprinkled on the toe of 

his legs; 
iii) By receiving the loshon hora – hence blood is sprinkled on his ear; 

                                                            
 ו"חינוך מצוה רל 1
  ם"ולא מנה אותה הרמב) השמטות ז(ן "ע להרמב"וזו מ 2
  מ"חינוך מצוה ר 3
  או שישאל דבר חכמה ממי שיודע בו שאינו יודע לשאול, שלא יאמר לו דברים שיכאיבוהו ויצערוהו 4
  ח"חינוך מצוה של 5
יגדלם בחמלה בחסד , ומי שממנה עליהם, ולנהוג בהם כבוד. ולא נכאיב לבם בדברים קשים, שלא נצער אלמנה ויתום; ה"חינוך מצוה ס 6

  וברחמים
  א"חינוך מצוה רל 7
  טומאת צרעת'  סוף הל8
  

9 He does not relate to any of the other types of צרעת of any of their causes.  
 

לשון הרע נגעים באים עליו שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו אצמית וכתיב התם יוסי בן זימרא כל המספר ' ואמר ר:  ב"ערכין דף טו ע
   אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע... לצמיתות ומתרגמינן לחלוטין  

 
 אלוקים למרים '  זכור את אשר עשה ד10

  טומאת צרעת'  טז מהל'  מביאו בפם מונה אותה אמנם"ע ואין הרמב"ן היא מ"ולפי הרמב
  

   השמר לך בנגע הצרעת לשמור ולעשות ככל אשר יורו הנביאים11
  

  :וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב) ד(יד   12
 לטהרתו צפרים שמפטפטין תמיד שהוא מעשה פטפוטי דברים לפיכך הוזקקו) חולין קמ ערכין טו(לפי שהנגעים באין על לשון הרע : י"רש 
  :בצפצוף קול

  
כ הגם שאומר אמת נקרא בעל לשון הרע והאומר שקר נקרא מוציא שם רע וכנגד ב אלו "הנה האומר דבר גנאי על חברו ע): בסוף( יג ב 13

ת בהירות שירה בהרת כנגד לשון הרע ואמר לשון בהר. ד לא תשא שמע שוא"אמר שאת או בהרת שאת נגד מוציא שם רע ואמר שאת ע
ספחת לשאת ' הבחינות לזה עשה ד' כ מאוסים הם ויסבבו הצרעצ ולצד שיש  הדרגות בב"הצדקת הדברים הנאמרים כי כנים הם ואעפ

 .ולבהרת בבחינת הדבור אשר יסובב אותה
  
  מדבר קדמות מספר צמח דוד, א" חיד14
  
 .רכו דבריו משמן ובצנעה,  מדבר לשון הרע על ידי שפת חלקות15
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iv) By failing to rebuke or stop the loshon hora speaker – hence blood is sprinkled on the hand 
that could have stopped the person; 

v) Sophisticated loshon hora hidden in subtle messages –  hence the noiseless oil1, the tall cedar, 
which first raises up his friend, and the lowly hyssop, which then comes to lower him. 

Loshon Hora is so damaging because it destroys people’s lives, much more effectively than physical 
acts (short of murder) could have done. The blood of the dead bird comes to drive this lesson home2. As it says 
in Mishlei  

 
 3 מות וחיים ביד לשון  

 
Words kill, says Shlomo Hamelech, and they kill at a distance4. It was, in fact, that which brought 

death into the world to begin with when the Nachash claimed that G-d was deliberately keeping man down by 
prohibiting the fruit of the Tree of Knowledge because He saw man as His competitor5. It brought death again 
when the Spies spoke evil of the land6. That which is protected by the American Constitution7 is utterly 
forbidden by the Torah. Sins of the mouth have consequences greater for the perpetrator than many an evil act8  
and it is the ultimate stealth weapon for the victim9. Once fired, the words may be retracted, but their effect is 
usually permanent10.  

Words literally kill- destroying lives and causing endless grief. Their greatest advantage is that they kill 
at a distance, which is why Yirmiyahu compared them to an arrow rather than a sword11.  

Once Rebbe Aaron of Karlin was going to visit his Rabbi, the Maggid of Mezeritch. The wagon drivers 
who were taking him engaged in terrible loshon hora along the way. Rebbe Aaron began to engage them in 
conversation and turned to asking them about horses. They knew a lot about the subject, and began a very 
animated conversation with Rebbi Aaron who continued to ply them with questions. At the end of the journey, 
many people came to greet Rebbe Aaron. When the wagon drivers realized his greatness they asked him why as 
a great rabbi he had talked about horses the whole journey. To which he responded: I saw that with your idle 
prattle you were killing people. So I said to myself, “It is better that you should kill horses.” 

 Ultimately the speaker suffers the consequences of his sin just as the victim does. And there is yet a 
third tragedy in loshon hora, the worst of all – he who listens to the bad mouthing of his fellow man12. But Rebbi 
Aaron showed how there need be no victims at all.  

                                                            
  .לכן נותן שמן, כיציקת שמן שאינו נשמע, רכו דבריו משמן ובצנעה,  מדבר לשון הרע על ידי שפת חלקות1

  
 שם, א" חיד2

  
  :מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה) כא (:יח משלי  3
 

 The Pshat is that this is referring to the life and death of the of the speaker, not the recipient as 
explained by the Metzuda and others: 
 

 האוהב להרבות בה אמרים יאכל פריה אם טוב -ואוהביה . ת יחיה ואם בלשון הרע ימות" בכח הלשון מסור המות והחיים אם ידבר בד- ביד לשון  
 :ואם רע

 
 יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה אי מה יד אינה ר חמא ברבי חנינא מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש" א:ב" ערכין דף טו ע4

ל חץ שחוט לשונם אי מה חץ עד ארבעים וחמשים אמה אף לשון עד ארבעים וחמשים "ממיתה אלא בסמוך לה אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה ת
הם חץ שחוט לשונם למה לי הא קמשמע לן דקטיל כחץ וכי אמה תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ וכי מאחר דכתיב שתו בשמים פי

רבא (מאחרדכתיב חץ שחוט לשונם מות וחיים ביד לשון למה לי לכדרבא דאמר רבא דבעי חיים בלישניה דבעי מיתה בלישניה היכי דמי לישנא בישא 
א בעלמא הוא אלא דמפיק בלישנא בישא דאמר היכא כגון דאמר איכא נורא בי פלניא אמר ליה אביי מאי קא עביד גלויי מילת] אמר רבה) [אמר

 ] דאיכא בשרא וכוורי[משתכח נורא אלא בי פלניא 
 

ר שעמד נחש ואמר לאדם וחוה  כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו "ר שהביא מיתה על אדה"אמרי קשה לה): בראשיתח( תנחומא   5
שמעו לו וגרמו מיתה להם ) שם(וכל אומן שונא בני אומנתו והייתם כאלוקים.  עולמושמן האילן הזה אכל כשברא את) בראשית ג(עיניכם 

 ולתולדותיהם עד סוף כל הדורות
  

בוא וראה כמה גדול כחה של לשון הרע ממרגלים ומה מרגלים שהוציאו שם רע על עצים ואבנים כך מוציא שם רע על חבירו : א"ערכין טו ע  6
  על דבת הארץ שהוציאו' אמר ריש לקיש אמר שרא וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני דאמר רבה ... על אחת כמה וכמה 

  : ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע לבד:  ז' דעות פ' הל ם יד"רמב  
  
  

7 The First Amendment – Freedom of Expression. 
 

 העושה מעשה שכן מצינו לא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע שנאמר וינסו אותי נמצא האומר בפיו חמור מן.  ערכין טו8
 'זה עשר פעמים וגו

  
כך לשון הרע אינו יודע בו עד שחיצו של אדם , כשם שהחץ הזה אינו יודע בו עד שהגיע אליו. כן הרשע הזה הורג בני אדם בלשון:  מדרש שוחר טוב9

  .רשע פוגעין בו
  

מתנחם , הוא מתחנן לו ומבקש הימנו רחמים, שאם ישלוף האדם החרב שבידו להרוג את חבירו, ולמה,  נמשל הלשון לחץ: מדרש תהילים מזמור קכ10
 .כיון שירה אותו והלך אפילו מבקש להחזירה אינו יכול להחזיר, אבל החץ. ההורג ומחזיר החרב לנרתיקו

  
והמכה בחץ אינו כן אלא זורק את החץ ומכהו , המכה בחרב אינו יכול להמית אלא בקרוב,  או המכה בחץ   מי קשה המכה בחרב:יד ב  רבינו בחיי11

 לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים שחוטחץ ) ירמיה ט(ולכך נמשל מספר לשון הרע לחץ שנאמר , בכל מקום שהוא רואה אותו
 . ם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדהבני אד) תהלים נז(וכן הכתוב אומר , ארבו
 

 :ועוד אמרו חכמים שלשה לשון הרע הורגת האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו והמקבלו יותר מן האומרו: ז' דעות פ' הל ם " רמב12
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Therefore, the impurity caused by Loshon Hora is worse than any other form of impurity. Even Tumas 
Meis only requires that a person remove himself from the Machaneh Kehuna1;  but a Metzora had to go out of 
all three camps, into complete social isolation. This is Midah KeNeged Midah2. The Baal Loshon Hora caused 
division and separation amongst his fellow man; he in turn is entirely separated from all of society3, and, 
deprived of recipients to listen to his evil trade4, is now in the best position to begin the process of purification5.  

 The Sages seem to say things about the Loshon Hora speaker which, on the surface, seems quite 
exaggerated. It is as if he has denied the basic premises of our faith, they say6. His sins extend up to the 
heavens7. It is as bad as if he had committed idolatry, adultery and murder all in one8. He deserves to be stoned9. 
G-d Himself says that He cannot live with such a person10 who is but no better than the most despised of 
animals, the serpent11. He will be punished in this world and after that he deserves to go to hell12. According to 
one Sage, there is nothing he can do at this stage to avoid the consequences of his act13.  (Other opinions say that 
the Meil and the Ketores atoned for Loshon Hora14.)  

                                                                                                                                                                                         
  

1 in the Beis Hamidash was beyond a little fence outside the main building called the Chayil 
 

כי יחשבו לפרש דבר זה אצל , ופירוש דבר זה לא ידעוהו רבים. במדה שאדם מודד בה מודדים לו,  ובלל גדול בכל הדברים; מצוה קעא-וך  ספר החינ2
ולא כן הענין אצל השם ברוך הוא , השם ברוך הוא בדוגמת גמול בני אדם שכל אחד ישלם את חבירו גמול כפי הטובה שעשה עמו או כפי הרעה

ולא ינום ולא יישן שומר , ובכל עת ובכל שעה טובו מוכן אל כל הראוי לקבלו,  עם השם ברוך הוא כי אם טובה וחסד ורחמים לעולםכי אין, חלילה
הכוונה לומר כי כפי מעשה , אצלו ברוך הוא במדה שאדם מודד בה מודדין לו] ב"ע' סוטה ה[ומה שאמרו זכרונם לברכה ]. 'ד, א"תהלים קכ[ישראל 

כי לעולם באותו הענין שישים כל מחשבותיו ויעשה מעשיו בדוגמתו ממש תמשך עליו הברכה או , ה אם להפך יתכן לקבלת הגמולהאדם אם לטוב
כלומר שהשם מסיר שמירתו , כי כל המקרה הרע המתחדש באדם הוא פעולה המתחדשת באדם בהסתרת פני השם מן האיש, וכלל דברינו ...   ההפך

 ,ואז יצוה מלאכיו לשומרו כאשר בתחילה, העונש הראוי לו לפי החטאמעליו מצד חטאו עד שיקבל 
 
הוא הבדיל בין איש לאשתו  בין איש לרעהו לפכיךאמרה תורה ? מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו:  ערכין טז3

 בדד ישב
דע כי הנגעים דבר שיוצא מןהסדר ): ל"דף קמ במהר(ר שמואל בר נחמני "ה א"א ד"חידושי אגדתא ערכין טז ע, ל"מהר  

שאינו בכלל , ולכך אמרה תורה עלהמצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כי אין ראוי שיהיה באדם נגעים שהוא דבר זר כמו זה,אלהמציאות
  עליו נגעים חוץ לסדרולכך כל מי שהוא יוצא מן הראוי ומן הסדר ראוי שיבאו . שאר הבריות כי דבר זר אינו ראוי שיהיה משותף לבריות

וכן כל , בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע] ה"מ, ג"ויקרא י[שנאמר ,  שיתנהג המצורע כמשפט הכתוב בפרשה: מצוה קעא-ספר החינוך  
]. שם[ יקרא תלמוד לומר וטמא טמא, טמא מת ובועל נדה וכל המטמאין את האדם מנין, ולשון ספרא. שאר הטמאים גם כן צריכין להודיע את עצמן

שיקח דמיון בנפשו בהרחקתו מבני אדם כי בסיבת החטא , משרשי המצוה :והקריאה היא שיעשה בגופו ענין שיוכר לבני אדם שהוא טמא ויסורו ממנו
,  אדם לחבירוהוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו בין] ב"ז ע"ערכין ט[וזהו אמרם זכרונם לברכה . למען ישוב מדרכו הרעה, ירוחק אדם מכל טוב

 : ולכן ראוי שיקרא לכל אדם שיסורו ממנו. ולפיכך מחוץ למחנה אהלו
    

  
  שהן הליצנות ולשון הרע, שלא יתעסק בשיחת הרשעים: מצורע' טז מהל' ם פ" רמב4
  

5  In fact, the Tzeraas itself is the beginning of that purification: 
 

 עה נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרהכל מי שיש בו אחד מארב: ב"ברכות ה ע
  

יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי ' אמר רבי יוחנן משום ר: ב" ערכין דף טו ע6
  אדון לנו

קר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון ועוד אמרו חכמים כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעי: ז' דעות פ' הל ם "         רמב
    לנו

 
 ואמר ריש לקיש כל המספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמים שנאמר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ:  ערכין שם7
 
י עריות ושפיכות דמים כתיב הכא תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילו: ערכין שם8

לשון מדברת גדולות וכתיב בעבודת כוכבים אנא חטא העם הזה חטאה גדולה בגילוי עריות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת בשפיכות 
 למקבלו ולאומרודמים כתיב גדול עוני מנשוא גדולות אימא תרתי הי מינייהו מפקא במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ו

 
 אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן כתיב הכא אותו אצמית וכתיב התם צמתו בבור חיי וידו אבן בי:  ערכין שם9
 
 מלשני בסתר רעהו ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר:  ערכין שם10

 אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תיקרי אותו לא אוכל אלא אתו לא אוכל ואיכא דמתני לה על גסי הרוח
 
ואמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש :  ערכין שם11

 י דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אומר להם וכי מה יתרון לבעל הלשוןואומרות אר
 

ד ולשון "ז גילוי עריות ש"וכנגדן ארבעה דברים שהן נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ע: א" ירושלמי פאה דף ד ע12
 הרע כנגד כולן

גיהנם אני עליו מלמעלה ואתה עליו ] לשר של[וקבא כל המספר לשון הרע אומר הקדוש ברוך הוא אמר רב חסדא אמר מר ע: ערכין שם 
מלמטה נדוננו שנאמר חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים אין חץ אלא לשון שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דבר ואין גבור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר 

  .כגבור יצא גחלי רתמים היינו גיהנם' ה
ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם :  ו'  הל  תשובה פרק ג ’ הל– יד החזקה ם"רמב  

  ובעלי לשון הרע... לעולם ולעולמי עולמים 
בודת כוכבים וגילוי אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא ע: ג' ז הל'  דעות פ' הל ם"רמב  

  עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם    
  

מרפא לשון עץ חיים ואין לשון '  שנאיעסוק בתורהשל מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא מה תקנתו חנינא ' אמר רבי חמא בר: ב" ערכין דף טו ע13
שנאמר וסלף בה שבר ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו  היא למחזיקים בה אלא לשון הרע שנאמר חץ שחוט לשונם ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים

כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו ' שכבר כרתו דוד ברוח הקדש שנאמר יכרת הסיפר אין לו תקנה רוח רבי אחא ברבי חנינא אומר 
 יל דעתו שנאמר וסלף בה שבר רוח ה הוא ישפ"שלא יבא לידי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם ע

 
  ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין ' והא אמר ר :ב" ערכין דף טו ע14

בי יהושע בן לוי שני דברים לא ר סימון אמר ר"והא … הקול מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה…
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Rabbeinu Bechaya says that the loshon hora talker is worse than a murderer for the murderer kills only 
one person while the loshon hora talker kills three, himself, the person to whom he talks and the person about 
whom he talks1.  

We need to understand what underlies this seeming outburst of the Sages, (many of them paskened by 
the Rambam as halacha lemaaseh!) all based in turn on verses in the Torah. It seems inexplicable to claim that 
Loshon Hora is worse than committing three cardinal sins - idolatry, adultery and murder, for which we have to 
give our very lives2. 

 Rabbeinu Yonah3 explains that this is because of4 the accumulative effect of Loshon Hora. A person 
who speaks Loshon Hora tends to do so repeatedly, until it becomes second nature. Soon one does not realize 
that one is speaking Loshon Hora5. Teshuva then becomes difficult – one is not aware of what one has done, and 
one does not realize how much harm he has caused6, so one will not be truly sorry. One cannot ask the 
forgiveness of the person whom he has damaged because one will never remember all the people about whom 
he has spoken7. Besides, sometimes one stigmatizes whole families, including generations as yet unborn, for 
which, one cannot possibly do Teshuvah. 

But there is more than that. The deeper explanation requires us to go to the root of what language is all 
about.  Elsewhere8, we have described that language is not just a tool to communicate ideas, but the very stuff of 
which man is defined. Speech is the point at which the spiritual and the physical interface. Man takes an abstract 
idea and translates it into a physical sound using voice box, lips, tongue, etc. This sound then makes a physical 
impact on someone else’s ear who translates it back into the abstract idea.  

  Pachad Yitzchak9 claims that it is the power of speech which reflects man’s capacity for choice10 and 
therefore defines the human condition.  Choice, he says, is engendered by the interaction between the physical 
and the spiritual. Angels are no more able to choose than animals – the latter is driven by instinct, the former by 
its pure intelligence. Only when both exist is their choice – and it is speech which activates both that shows that 
man is indeed a physical-spiritual being all in one.  

Indeed, when G-d creates man, it is the endowment of speech which finally reflects his status as man. . 
After creating the body of man, the verse then goes on to say: 

 
 11ויפח באפיו נשמת חיים

  

                                                                                                                                                                                         
חנינא ' מצינו להם בקרבנות כפרה בדבר אחר מצינו להם כפרה שפיכות דמים ולשון הרע שפיכות דמים בעגלה ערופה ולשון הרע בקטרת דתניא ר

יבא  ברוך הוא ר הקדושישמעאל על מה קטרת מכפרת על לשון הרע אמ למדנו לקטרת שמכפרת דכתיב ויתן את הקטרת ויכפר על העם ותנא דבי רבי
 לשון הרע אלשון הרע לא קשיא הא בצי …   קשיא שפיכות דמים אשפיכות דמים קשיא לשון הרע אלשון הרע דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי

 הא בפרהסיא 
 

ורג אלא נפש אחת אבל המספר שכל מי שהורג אינו ה, שקשה לשון הרע משפיכות דמים,  בלשון הרע מתחייב בנפשו למותסק  ע:יד ב רבינו בחיי 1
 .האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו, לשון הרע הורג שלשה

 , אחימלךויאמר שאול מות תמות ) שמואל א כב(מדואג האדומי שאמר לשון הרע על אחימלך בן אחיטוב ונהרג שנאמר    
עמד נא עלי ומותתני כי אחזני ) שמואל ב א(ל אמר וכן שאו, וימת שאול במעליו אשר מעל באלהים) דברי הימים א י(ונהרג שאול דכתיב  

 ,ועשית משבצות זהב) שמות כח(ואין שבץ אל בגדי כהונה שנאמר , קטיגוריא של נוב עיר הכהנים, השבץ
 .גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה) תהלים נב(ב שנאמר "העוהז ומחיי "ודואג האדומי נשתרש מחיי העוה  

 
הלא על כל אחת מהן ,  אנו צריכים לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יתר על השלש האלהוהנה : שער שלישי אות רב-שערי תשובה   2

חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל ): א, חולין ה(ואמרו , יהרג אדם ואל יעבור עליהן): א, סנהדרין עד(אמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 :תמצא לו כמה שרשים וכמה פנים, וכאשר תשים לבך למאמרם זכרונם לברכה. כי המומר לעבודה זרה מומר לכל התורה כולה): שם(ואמרו , התורה

 
 רט-שערי תשובה שער ג רא 3
  

, גל איננו שליט ברוחומרוב ההר, אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה,  כי בעל הלשון תשובתו קשה- והשני: אות רד, שם שערי תשובה  4
): ז, משלי יח(ונאמר , "ושפתות כסיל תבלענו): "יב, קהלת י(ונאמר , "הוות תחשוב לשונך): "ד, תהלים נב(כענין שנאמר , וכאילו לשונו גורם המחשבה

 :כי אין שפתיו ברשותו,  יירא מאויבוכי הכסיל יירא ויגר מזעם לשונו פן יוקש בו כאשר, רצונו לומר, לשון יראה ומגור" מחתה", "פי כסיל מחתה לו"
 

,  כי בעל הלשון הוא שונה באולתו עשר פעמים ביום יכלים ויבאיש ויחפיר וידבר שפת יתר ויכה בסתר- האחד : שער שלישי אות רג-שערי תשובה   5
אף כי חטאה , כאשר הקדמנו,  פעמים רבותבשגם עבירה קלה כבדה מאד על השנות האולת, כי בעל הלשון לא ישים קנצי למילין, ומי יתן קץ לענשו
ולא כנגד , רצונם לומר כנגד עובר אותן לעת שיתקפו יצרו, שקולה לשון הרע כנגד שלש עבירות: וכאמרם רבותינו זכרונם לברכה. להגדולה ורעה חו

 :המשומד והיוצא מן הכלל לעבור עליהן בכל עת
 

על כן לא ישוב , ולא פנה אל נזקיו הרבים, כי יאמר אך דבר שפתים הוא,  חטאו נקל בעיניו בעל הלשון- והשלישי :אות רה,  שםשערי תשובה   6
כי יקד יקוד היגון בנפשו כיקוד , כי התשובה השלימה להנקות מפשע רב, כי לא יכיר גודל חטאו, ואם שוב ישוב אין תשובתו שלמה, מדרכו הרעה

  :אש
 
כי , והוא לא יזכור מספר כלם,  בעל הלשון בתשובה צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו אם ישוב- והרביעי:אות רזשם , שערי תשובה  7

יתבייש להודיעם ולגלות , והם לא ידעו כי הדיח עליהם את הרעה, כי אותם עכר, גם רבים מאשר זכר, רבים מכאובים הכאיב וכמה נפשות הדאיב
על כן , "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חצי גבור שנונים): "תהלים קכ(כענין שנאמר , ועהכי הוא מכה ואין מכתו יד,  גמלם רעהאשראזנם על 

 :כי המושך בקשת פעמים רבות ישלח חציו באדם ולא נודע מי הכהו, נמשל לשון הרע לחץ
 : ספר במדבר פרשת פטות8

Oaths, Spiritual Creativity and the Power of Speach 
 ש שם "ק ה ע"וס ק ב" מאמר טו ס,פסח, פחד יצחק  9
  
  במילים של הכתוב מות וחיים ביד הלשון]ו... [ כח הלשון כנגד שאר כחות החיים נחשב הוא כבעל בחירה לגבי מי שאינו בעל בחירה 10
 

11 Literally, “And He (G-d) blew into his nostrils the Soul of Life. 
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 The Targum translates נשמת חיים as The spirit of speech (רוח ממללא) and the result  was that –  ויהי האדם
 what was (נפש טבעית the) and body (נפש אלוקית the) man became a living being. Combining soul – לנפש חיה
needed for man to become a living being, and the expression of this is that man emerged as a speech-endowed 
being1.  
 All aspects of the physical body are a combination of good and bad, the level of the ומםד  of the חומצ  
and of the חי. However, because speech is man’s interface with the spiritual, the level of the דברמ  is pure, 
without any mixture of bad (ההבל שבאדם) whose purpose is to strengthen the goodness in all other parts of the 
body. Therefore, use of speech, which is intrinsically good, to speak loshon hora is a corruption of one’s natural 
goodness. David HeMelech says ך מרענצור לשונ  – keep your lips from speaking evil for they have no evil mixed 
in them2.  (Sefas Emes) 

The Sefer HaYetzirah says that there is nothing lower than a Tzaraas3. It is just the greatness of 
language which has been brought low, which leads to such a designation. The Shem M’Shmuel explains that 
since this is the point at which his Neshama translates Chiyus into the rest of his body, a sin of Loshon Hora is a 
sin of the whole person. Other sins affect one part of the person; the rest of the body remains whole and can be 
drawn on to mend the damaged part. But Loshon Hora leaves no part of the body unaffected; it is like a poison 
which spreads through the whole body. Herein lies the reason that the normal process of Teshuva does not work 
and why loshon hora is therefore compared to the worst of sins4. 

And yet, it is phenomenally hard to prevent ourselves from talking Loshon Hora5. The Sages in Eirchin 
give us an indication of how enormously energized we are to speak. Even those of us who cannot get out of bed 
in the mornings have no problem speaking all day - and especially when it is loshon hora. Such a person is 
called a רוכל -  a busy hawker rushing from place to place, picking up information here and distributing it there6. 
At first glance, it should not be so. Unlike other limbs in the body, the tongue lies flat. The tongue is, in a sense, 
an internal organ, hidden in the mouth behind the lips and the teeth. Wherein lies its phenomenal energy7? 

The answer is that speech is not really a physical action. Its source is in the spiritual realms, and it is 
the mystery of man that this gets expressed as a physical, verbal entity. The more spiritual something is the 
closer to the Source of Ultimate Energy, G-d Himself.  Since speech is the interface between the person’s 
spiritual and physical realities8, abuse of speech is reflects an perversion of man’s enormous potential to have 
his spiritual integrate with and elevate his physical being.  

   
 

                                                            
 ק ג"מאמר טו ס, פסח,  פחד יצחק1

כפרי הזה והוא עיקר הוית האדם הדבור יש לו כח גדול הן לטוב הן להפכו   ודבר ידוע כי : בחיי על בראשית הקדמה לפרשת ויגשרבינו 
וכן תרגם , באורו שעיקר הוית האדם בשביל נפש חיה שהיא הנפש המדברת. ויהי האדם לנפש חיה) בראשית ב(ומזה אמר הכתוב , שהוא עיקר האילן
ומה שייחס הכתוב הדבור לבורא . כי הדבור פרי שפתים, בורא ניב שפתים) ישעיה נז(והוא שכתוב , ועל כן נקרא הדבור פרי, לאאונקלוס לרוח ממל

ועם הדבור יש לו לאדם , כי הבהמות שאין להם שכל אין להם דבור, שהדבור הוא נאצל מכח השכל שהוא מצד הנפש המדברת שבאדםמפני , יתעלה
 : מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו) איוב לה(והוא שכתוב , יםיתרון על שאר בעלי חי

  
מה שייכות ליציאת . בצאתכם ממצרים' אלקיך למרים כו' אשר עשה ה.  זכירת מריםבענין :]ז"תרל[ שנת - פרשת בהעלותך - אמת ספר במדבר שפת 2

 חי חומצומם כי הנה האדם כלול מד. ועיקר כחן של ישראל בפה' לשמו יתמ להיות עם נחלה מיוחדין "י ביצ"אכן ביאור הענין כי נבחרו בנ. מצרים
והבל זה . לרוח ממללא' לנפש חי' ויהי כו' הדיבור שהוא ההבל שבאדם דכתיב ויפח באפיו כו' בחיאכן .  ובכולם יש תערובות טוב ורע כנודעדברמו

ש נצור לשונך מרע לאשר אין בו רע "וז. תר לאשר מצד עצמותו אין בו רק טובולכן צריכין לשמור הפה ביו. ניתן לשמירת הגוף אשר יש בו התערובות
  :ל"ל נתחזק צד הטוב שבאדם כנ"י שמירת הבל הנ" שעתיקהל לא מצאתי לגוף טוב מש"ש ז"וכן מ. בעצם
 
  אין ברע למטה מנגע3
  

 מזכירין יןז כל ימיו ועשה תשובה באחרונה א"עבד ע' ואפיואף דיש תיקון לכל עבירות שבתורה  :]ג"שנת תרע[ מצורע - שם משמואל פרשת מצורע 4
, ומתרגם לרוח ממללא' ויהי האדם לנפש הי) 'בראשית ב(כ צריך לומר הטעם משום דכתיב "ע, תיקון לחטא לשון הרע' ולמה לא יהי, לו שוב רשעו

 לכל מהואינו דו. יבור הוא שדא תכלא בכלל צורת האדםכ זה שפגם בד"א, כ הדיבור של האדם זהו צורת כל האדם בכללו וקישור הנשמה והגוף"א
ולמשל מי שעלה בו מכה , ה גידין"ת כנגד שס"ה מל"ח איברים ושס"ע כנגד רמ"ח מצ"שאר עבירות שהחטא הוא בפרטות ולא בכלל האדם כידוע שרמ

 םכ זה שפג"וא. הטיל ארס בכולו מאין יבוא עזרובאחד מאבריו עדיין יש לו תקנה שתתפשט בו חיות משאר האברים הבריאים אבל מי שנשכו נחש ש
והנה כמו שבגוף המת נדבקו . ומאין תתפשט בו חיות, והרי הוא כמת בכללו' ר הרי נפסקה ממנו כל צורת החיות דקדושה דהיא הנפש חי"בדיבור לה

ממילא שורים עליו לעומתו כחות ', נפש חיכן זה שיצאה ממנו כל חיות דקדושה ואבד את ה, כחות הטומאה לעומת הנשמה הקדושה שיצאה ממנו
ר מגדיל עונות כנגד "שלה) ב"ו ע"ערכין ט(ל "ובזה יש לפרש מה שאמרו ז. ק"והוא ממש כענין טומאת מת לפי טעם הזוה, המושכים לכל רע, אההטומ

מ אין עליו עדיין עונש מיתה "ומ, לדברים אלומ נשתאבו בו כחות רעים המושכים אותו לכל רע וגם "מ, אף שאין ענשו מיתה כמו אלו, ד"ע שפ"ז ג"ע
 :וזהו ענין טומאת צרעת שסימני טומאה מעידין על כחות הרע שנשתאבו בו. ועוד לא ניטלה ממנו הבחירה,  עדיין לא עבר בפועלשהרי
 

  תך אלא  אבק לשון אמר רב יהודה אמר רב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע בלשון הרע סלקא דע: א"  בבא בתרא קסה ע5
  

  : לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה:)טז(יט   ויקרא 6
 כמו רכולתך מכל אבקת רוכל והטעם המלשין כי הרוכל מעתיק יקנה מזה וימכור לזה והרכיל יגלה לזה מה ששמע -  רכיל : אבן עזרא 

  :מזה
  

 כל :אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה זימרא מאי דכתיבאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן : ב" ערכין דף טו ע7
 כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשר מה ;אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל
 יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה

 
אבל השכל הדברי שהוא על ידי אבר ... השכל העיוני אינו צורת האדם : ... האומרה נמצא "א ד"ל ערכין טו עחדושי אגדתא ע,ל" מהר8

והדבורהוא שכלי כי אין אל הבעלי , כ"שהוא בעל גוף והוא בעל שכל ג, כי האדם יש בו שני חלקים. גשמי הוא הלשון הוא צורת האדם
ולכך המוציא . ואין הדבור נבדל לגמרי וזהו צורת האדם שהוא חי מדבר,  ידי כלים גשמייםואי אפשר שיהיה השבור רק על.... חיים הדבור 

ואילו המאנס שהוא עושה מעשה המתיחס אל כוחות , מפני שחטא בדבור אשר הוא צורת האדם ועל ידו הוא אדם שלם,שם רע נותן מאה
 'והגוף הוא חצי לכך נותן חמשים וגו, הגוף כמו שהתבאר
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  מצורע
 

1. Tumah 
 
SUMMARY: 
 

Tumah and Tahara are spiritual concepts which are ultimately Chukim, beyond human understanding.  
 because these are the most difficult areas of all of the Torah to  ששה סדרי משנה is the last of סדר טהרות
understand. 
  Tahor is a state of spiritual and moral fitness and life. is related to צהור, which means clarity or 
brightness, hence צהרים, afternoon, the time when the sun is brightest.    טומאה represents the loss of that state. 
The word טמא is related to the word צמא – thirsty – indicating that טומאה is a spiritual thirst.  טומאה means 
literally a blockage. So too, טמטום – spiritual blockage  - is related to צמצום – a contraction.  טהור  
 We learn that the Greeks טמאו את כל השמנים, they made the Temple vessels impure. This means that 
they blocked the paths of wisdom and prevented spiritual access to clarity. So, for example, a women during her 
menstrual cycle  (טומאת נדה) experiences a kind of spiritual distancing. And this is just how Unkelus translates 
it -that, to be in Nidah is to be in a state of distancing. 
מאט   is related to טמה, a mixture, and טמיון, is used by Chazal to mean complete ruin, implying 
somewhow that it was the mixture, the lack of boundaries which caused the ruin.  
  To be impure (at least to the point where this impurity now transmits to others), an object must first 
have had some spiritual potential, for טומאה is the exact opposite of purity and holiness.   

The great principle of impurity is:  The greater the loss of potential, the greater the טומאה, for Tumah 
draws on Kedusah for its power.   The death of a human is the greatest loss of potential – and therefore the 
 the most  powerful impurity of them all.  There is ,אבי אבות הטומא of a dead body is the greatest – it is טומאה
no greater spiritual loss than death, because the soul is then separated from the body, and the body then becomes 
an ugly lump of pure physicality.  The body is merely the outer casting of the soul – לא תעזוב נפשי לשאול. The 
empty body is now מטמא while the soul continues to contain the real nucleus of his personality.  Remarkably, 
however, the body of a totally righteous person does not transmit impurity, for his body has been completely 
purified by the soul. Thus, when Rebbe died, even the Cohanim participated in his burial, even though this is 
normally forbidden.  
   Tumah can also come from utensils, but only in so far as they reflect their connection to the potential 
of man, i.e. when they are usable and portable, For, only when man uses objects do they rise above physical 
laws and move into the spiritual plane.  The exception is metal, which is meant to be used as tools, not 
containers. Tools represent Man in his manufacturing or creative activities. Earthenware vessels are designed to 
hold food, so they become impure even through the air they enclose.  
  Since Humans are unique sensitivity to spiritual realities, our contact with these vessels affects our 
own spiritual realities to some degree.  
 Things attached to the ground, such as water and plants, cannot become impure unless processed in 
some way by man. Similarly, animals are never described as being intrinsically impure. Rather, they are 
discussed as טמא הוא לכם – they are impure for you. All beings other than humans fulfill G-d’s Will to the 
utmost. They are always in a state of actualization – never potential. Only man, who can be in a state of 
unfulfilled potential can be impure and can render objects impure. This is why, concerning many of the more 
serious sins the Torah says - בםטמאתםולא תטמא הארץ ונ  – it is you, by your immorality that will introduce 
impurity into the land.  
 Man is a body-soul being was created at the two extremities of creation – the soul of man before all of 
creation and the body at the end. Should man fulfill his purpose, he becomes a soul man, and he precedes all.  
But should he fail in his mission then we tell him that even an insect and a worm preceded him, for his body as a 
body alone is blacker and more putrid than the lowest of creatures.   
 Similarly, says the Midrash, the Parsha of human impurity comes after the Parsha of animal impurity. 
Impurity is, as we shall see, a reflection of failed or lost human potential, and its source goes back to the sin of 
the First Man and Women.  
  Plant life is higher than the mineral and non-living world. But, when plants are separated from their 
life-source, they lose not only life, but quickly have less reality than even stones and minerals. Animals are 
higher than plants in turn. But dead animals are worse than dead plants – their rotting bodies testimony to their 
once elevated status. Humans are higher than animals: a human has not only physical but spiritual life as well. 
Consequently, he can be physically or spiritually dead, in part or in whole. And Jews, who were granted an extra 
spiritual potential, can go even lower still.   
 Non-Jews cannot become impure nor, as far as the Torah is concerned, render objects impure. For, 
although they have some potential to grow, this does not include sanctifying objects and raising them up. Since 
they do not have this potential to begin with, they cannot become Tameh with its loss.   
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All other forms of Tumah draw from the death idea in some way, or the loss of potential life.  The 
Metzora includes the withering and dying of the limbs of the leper. The Rabbis taught that a leper is considered 
as if he were dead.  So too, semen is the loss of potential life and a nidah loses an unfertilized ovum, which 
could have become a new life. When a woman goes to the mikvah at the end of this period, she is dipping, so to 
speak, in the primordial waters at the beginning of creation, thereby renewing her creative energies for the 
coming month.   
  A woman during her menstrual flow is focused on re-preparing her body for a new cycle, a kind of 
healing process. Since her bodily energies are more focused on this, she is less available for the kind of 
wholistic spiritual, intellectual and emotional unity which ought to accompany relations with her husband. 
Hence relations during this time would become more of a base, physical act and is thus prohibited.   
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DETAIL: 
 
  
 Tumah – Halachik Overveiw:   
 
There are four things that become טמא and that can, in turn,  מטמא other things, מדאורייתא: 
 
i- People 
ii- Utensils 
iii- Food 
iv- Seven types of liquid: water, blood, dew, date honey, milk, grape juice and wine and oil. 
 
There are various sources of טומאה that can מטמא the above four things: 
a-  טומאה that comes from death: 
 
i- A human corpse  (במדבר יט א) 
ii- Animal and certain insect carcasses ( לט, לא, כו, טו:  ויקרא יא ) 
 
b-  טומאה that comes from an emission of the body: 
 
i- A זב  and a בעל קרי ( טז, ב:  ויקרא טז ) 
ii- A נדה  , a  זבה, a יולדת ( ב:  יב/ כה, יט:  ויקרא  טו ) 
iii- A מצורע, (also a  בגד or a בית מנוגע ) (ויקרא יג) 
 
c-  טומאה from עבודה זרה 
 יין נסך ,תקרובת עבודה זרה .and  things associated with it, i.e עבודה זרה 
 
d-  טומאה from מכשירי קדושה 
Certain פרים ושעירים הנשרפים ושעיר המשתלח, פרה אדומה :קרבנות  
 
These are called אב הטומאה.  When they come into contact with people, utensils, etc. these become ראשון לטומאה. 
Regular חולין can become שני לטומאה but no more.  תרומה food and liquids can also become  שלישי לטומאהbut no 
more.   קדשים food and liquids can become רביעי לטומאה but no more.   
 
The way in which these are מטמא differs. A person may become טמא from a dead body by touching, by carrying 
or by being in or making an אוהל over the dead body. (Other forms are שבמו ,משכב  and ביאה.) 
 
There are many דרבנןs of טומאה  including someone who was intimate with a non-Jew and someone who walked 
over any non-Jewish country. 
 
There are various consequences from something or someone becoming טמא.  
  
i- A  טמא person was restricted from entering various parts of the Beis Hamikdash: 
 מדבר similar to the divisions in the ,מחנה ישראל and a מחנה לויה a ,מחנה שכינה   was divided into a ירושלים 
around the מחנה שכינה  . משכן was the building of the  בית המקדש proper up until the little fence around it, the חיל. 
 was excluded from all 3 camps; a מצורע included all of Jerusalem. A מחנה ישראל .הר הבית was the whole מחנה לויה 
 was טומאת מת and someone who had ;מחנה ישראל was excluded from the first two camps but not from נדה or a זב
excluded from only the innermost camp, מחנה כהונה. The reason for these distinctions is as follows. A מצורע gets 
removed from all 3 camps because someone becomes a מצורע   because of לשון הרע. This is a terrible עבירה that 
causes social rifts, separations and מחלוקת. Therefore, מדה כנגד מדה, he is totally removed from society.  A זב or a 
 are less serious, but are still producing something which comes from within their own bodies and therefore נדה
leave two camps. Someone who has טומאת מת has contracted his טומאה from a source outside of his body and is 
therefore the least restricted, excluded only from the inner מחנה. (However, this contact with death, which 
originates from sin was enough to exclude the person form the place which represented its very opposite –  מחנה

הקיים לנצח' ד  – Rav Dovid Tzvi Hoffman) 
 Somebody who contracted טומאה from one of these sources becomes like them in terms of these laws. 
Therefore even though such people have contracted the טומאה from outside of themselves, the effect of טומאה is 
so powerful that it causes the same exclusionary laws. (People cannot transmit this טומאה to each other any 
further than the original טמא person to the next person he or she touches.) 
ii- תרומה which became  טמא was rendered inedible and may have to be burned;   
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iii- a  טמא person would have to dip in a מקוה to become pure. (A זב requires מים נובעים) Sometimes there was a 
waiting time before and sometimes after dipping in the טומאת מת  . מקוה requires the additional steps of  אפר פרה
 a (נגעי בתים ובגדים and מצורע a בית המקדש and in the times of the) נדה Except for a .קרבן Others require a .אדומה
person may elect to remain בטומאה as long as the person does not approach the בית המקדש in such a state: 

 
סה והטהרה אהובה ונפשו של אדם ומזדככת בטהרה מ אין זה ממדת חסידים ואנשי מעשה להיות מטמאים בטומאתן כי הטומאה מאו"ומ
  )'ה בשם התוס"ספר החינוך מצוה קע. (כ"ע
 

iv- A טמא  person would not be able to eat the קרבן פסח or any other קדשים. 
v- There is one case when it is actually a מצוה  to become impure, in the case of  כהן one of whose 7 relatives 
died.  
 
 
 Tumah and Tahara are spiritual concepts1 which are ultimately Chukim, beyond human understanding2. 
Rav Tzadok states that סדר טהרות is the last of ששה סדרי משנה and נדה is the last  מסכתא on which there is a 
 .because these are the most difficult areas of all of the Torah to understand3 ,גמרא
 Nevertheless, in a beautiful phrase the Rambam states that we can understand that someone who comes 
to purify his thoughts and to dip in the waters of the mind - במי הדעת, cleanses his soul from the impurity of his 
sins4. Just as the purifying waters of the Mikveh have to be connected to a flowing (living) source, so too man 
purifies himself by reducing his own ego and reconnecting to G-d5.  
 represents the loss of that טומאה  .are states of spiritual and moral fitness and life קדושה and טהרה 
state6. Pure טהרה is the highest stage of 7דעת . Similarly, pure טומאה represents the furthest from קדושה 
conceivable8. 
 means a blocked heart, blocked from purity or טמטום הלב     .means literally a blockage טומאה   
clarity, related to צמצום =  a contraction, a loss of  clarity9.  
In Hebrew, the  ט and the צ often interchange to form weaker and stronger forms of the same thing. Thus the 
word טמא is related to the word צמא – thirsty – indicating that טומאה is a spiritual thirst. So too, טמטום – 
spiritual blockage  - is related to צמצום – a contraction. טומאה therefore has its source in a spiritual contraction. 
The opposite of טמא is טהור, related to צהור, which means clarity or brightness, hence צהרים, afternoon, the 
time when the sun is brightest.    
  We learn that the Greeks טמאו את כל השמנים, they made the Temple vessels impure. This means that 
they blocked the paths of wisdom and prevented spiritual access to clarity10. So, for example, a women during 

                                                            
1 Rav Hirsch ( פרשת שמיני(מז -מו:ויקרא יא  – pg. 307 )points proves that purity and impurity are spiritual rather 
than an infection or something physical by pointing out that only certain types of materials in certain shapes are 
 Stone and earthenware utensils for example remain pure.  Similarly, only a finished utensil can .מקבל טומאה
become impure. And it is the intention of the owner which determines the purpose of the utensil, and therefore 
whether it is finished. The slightest crack or damage that renders it unusable for the purposes it has served 
purifies it in turn. Touching the utensil causes less impurity than carrying it.   

 
דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן ) יב(הלכות מקואות פרק יא סוף ם "רמב 2

וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת מכלל החוקים 
   טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל מיםהלב ולפיכך אמרו חכ

 
ק הוא מעלת החכמה שאין "ורע,  גדולהק כלך אצל נגעים ואהלות ששם צריך חכמה"ל על רע"אז):  228בסוף דוברי הסופרים דף ( ליקוטי מאמרים 3

ובחכמה כזו יוכל להשיג סדר הרות על :) כט(ש במנחות "ה ביכמה כמ"כי היה גדול גם ממרע] דף יב[ב "ק דב"למעלה ממנו בכח אנושי כדמשמע בפ
  בוריה
 

 דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות פ שלא נתחדש בגופו"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואע"ואעפ: שםם "רמב 4
 עליכם מים תיהנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרק

   מןטהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו א
 

כן טהרת הישראלי הוא  ... וכמו כן מים מתטהרים בהשקה ששבים הן לחבורן הקודם להיסודי  ...   כן טהרת הישראלי :כז יח בראשית  חכמהמשך 5
 עפר  לכן אמר אברהם ואנכי ...  בכח בחירתו לכל הליכותיו עלי ארחות תבל ליסודו היינו הנפש אל אביו שבשמיםבהבטלבשובו אל אבותיו היינו 

  .בינה זה, י לבניו מצות המטהרות אפר פרה ועפר סוטה שזה מטהר טמאים וזה מטהר אשה לבעלה"לכן נתן הש ... שהוא ביטל עצמו ממציאות חי 
 
  והוא הטעם לכל הטומאות ואסורין שבתורה, כל דבר שניטל ממנו הקדושה הוא טמא: א"תיקוני זוהרמא ע, א" גר 6
  

 . טהרות הוא המדרגה היותר גדולה בדעת):  228בסוף דוברי הסופרים דף (מרים ליקוטי מא, רב צדוק הכהן 7
 

 . טהרות הוא המדרגה היותר גדולה בדעת):  228בסוף דוברי הסופרים דף (ליקוטי מאמרים , רב צדוק הכהן   8
 

9 ל" חז  darshen from the verse ונטמתם – ולא תטמאו בהם ונטמתם בם – i.e. instead of reading Nitmeisem 
they read Nitamtem 
 
10 See also  שסב - ספר החינוך 
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her menstrual cycle  (טומאת נדה) experiences a kind of spiritual distancing. And this is just how Unkelus 
translates it -that, to be in Nidah is to be in a state of distancing1. 
 .moves in stages. Using the enterchangibility of letters in the same letter groupings, Rabbi S.R טומאה 
Hirsch2 relates the words  טמא to  דמע to טמע (the ד and the ט are part of the דטלנת grouping where the letters 
are said with one’s tongue wedged into where the top teeth meet the pallet; the א and the ע are both gutturals).  
 is used by Chazal to mean complete ruin, implying somewhow that it was the ,טמיון means a mixture, and טמה
mixture, the lack of boundaries which caused the ruin.   ונטמתם - the spiritual blockage which occurs as a result 
of eating treif food, comes from the word טמה (related to טמא) and reflects a situation where a persons choice 
became a captive of his physical compulsion. This is the first stage of טומאה. It catches a man while still 
capable of  exercising his own free will, hence תטמאו in reflexive form. The last stages come by themselves as 
the result of the first without any decisive effort on his part, hence ונטמתם, in the passive form. 
 From all of this we see an emerging definition of טומאה. It comes through our giving up our active 
choice, leading to spiritual blockage, contraction, distancing and thirst.  To be impure (at least to the point where 
this impurity now transmits to others), an object must first have had some spiritual potential, for טומאה is the 
exact opposite of purity and holiness3. In fact the greater the loss of potential, the greater the impurity.  
 One of the classic sources of טומאה are dead corpses, even of an animal or an insect. (Someone who is 
 There is no greater spiritual loss than death, because the soul is then (.מחנה שכינה is sent out of טומאת מת
separated from the body, and the body then becomes a raw material object.  The body is merely the outer casting 
of the soul – לא תעזוב נפשי לשאול. The empty body is now מטמא while the soul continues to contain the real 
nucleus of his personality.  (Rav S.R. Hirsch4)  
 Touching such a corpse transmits that טומאה to a person (but not to a live animal who will touch it). 
Tumah can also come from utensils, but only in so far as they reflect their connection to the potential of man, 
i.e. when they are usable and portable, For, only when man uses objects do they rise above physical laws and 
move into the spiritual plane5.  The exception is metal, which is meant to be used as tools, not containers6. Tools 
represent Man in his manufacturing or creative activities. Earthenware vessels are designed to hold food, so they 
become impure even through the air they enclose7.  

                                                            
  תהי בריחוקה: אונקלוס-  תהיה בנדתה1

 
 )פרשת שמיני(מג : ויקרא יא2

 
  .לא ימצא האחד מהם כי מהם כי אם  בהמצא חברו: הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה:  כוזרי ג מט3

 
 ד-ג:   במדבר ה4
 

5 Rabbi Shimshon Rephael Hirsch (p.312-313)…We have accordingly, three categories: (a) כלי עץ וכו' . Vessels 
made from wood, etc., from materials derived from animal or vegetable sources. Their characteristic use is for 
clothing and as portable containers. They must accordingly be such, that things can be put into them, have  בית
 This last condition expresses the idea, that .מיטלטל מלא וריקן ,and with their contents must be portable קיבול
Man’s possessions do not belong to the moral sphere of humanity by being just stored-up treasures. As dead-
weight possessions they are dead, and do not rise above the sphere of things bound by physical laws. It is only 
when it is decided to use them, to make them “portable”, that they come to life and become part and parcel of 
morally free human personalities, to which the physical lack of freedom which is represented by טומאה is in 
opposition. Hence ידות הכלים, the handles of a vessel, are considered an integral part of them. Further, each כלי 
must be a כלי אשר יעשה מלאכה בהם, must have an independent use of its own, must represent some work being 
done with it. Parts of vessels, such as covers, by themselves are not מקבל טומאה. This category represents Man 
in his social life and his activities, in handling and using his possessions (those that are ראויים למדרס, which are 
able to become טמא also as פשוטים, will be discussed in Ch. XV .) 

 
6  (b) כלי מתכות, metal vessels. Their main character is that of tools, hence flat slabs, rods etc., of metal, 
 Their most important purposes is not to be .טומאה are susceptible to ,(.non-receptacles. I.L) פשוטיהם
containers, hence the condition of mobile portability, ליטלטל מלא וריקן, does not apply to them. 

7 (c) כלי חרש, earthenware vessels. The peculiarity that they are only מקבל טומאה מאוירן, indicates that their 
meaning is applied solely to the importance of the space they enclose. Their purpose must be accomplished by 
the presence in such space of whatever is to be put into them. For they impart their טומאה to any object which 
is, or comes, into such space without it having to actually touch the כלי. They have the further peculiarity that 

ואינן נעשין אב הטומאה, אין להם טהרה במקוה , that their טהרה can not be restored by immersion in a 
 In both these things they differ sharply from all .(see below) אב הטומאה and that they can never become ,מקוה
other כלים, which do regain their  טהרה in a מקוה, and by touching a dead body, or by serving as  משכב ומושב
ןאוכלין ומשקי are quite similar to כלי חרש ,In this respect .אב הטומאה receive the character of של זב , which also 
just in these two ways differ, characteristically, from כלים (see below). Hence, we think we are not wrong if we 
see in כלי חרש, vessels meant for the preparation of, and the storing of food. They represent Man in his 
activities for purposes of food and nourishment and enjoyment. 
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  Since Humans are unique sensitivity to spiritual realities, our contact with these vessels affects our 
own spiritual realities to some degree.  
 Man is a whole little world comprised of both the most physical as well as the most spiritual elements 
of the world and everything in between.  This body-soul being was created at the two extremities of creation – 
the soul of man before all of creation and the body at the end. Should man fulfill his purpose, he becomes a soul 
man, and he precedes all. Then, his body at the end gets joined and elevated by his soul at the beginning. The 
two together, encompassing all of creation, will elevate all of creation with their own spiritual rise1. But should 
he fail in his mission then we tell him that even an insect and a worm preceded him2, for his body as a body 
alone is blacker and more putrid than the lowest of creatures3.   
 Similarly, says the Midrash, the Parsha of human impurity comes after the Parsha of animal impurity4. 
Impurity is, as we shall see, a reflection of failed or lost human potential5, and its source goes back to the sin of 
the First Man and Women6.  
 The commentators7 point out a fascinating thing. Plant life is higher than the mineral and non-living 
world. But, when plants are separated from their life-source, they lose not only life, but quickly have less reality 
than even stones and minerals8. Animals are higher than plants in turn. But dead animals are worse than dead 
plants – their rotting bodies testimony to their once elevated status9. Humans are higher than animals: a human 
has not only physical but spiritual life as well. Consequently, he can be physically or spiritually dead, in part or 
in whole10. And Jews, who were granted an extra spiritual potential, can go even lower still11.   
 Given the great potential of the Jews, their pendulum swings from end to end. Up and up they go, or 
down into the abyss they will land. Tzaraas are a reflection of this, as are all forms of impurity which are unique 
to Jews. Meshech Chochma points out that things attached to the ground, such as water and plants, cannot 
become impure unless processed in some way by man. Similarly, animals are never described as being 
intrinsically impure. Rather, they are discussed as טמא הוא לכם – they are impure for you. All beings other than 
humans fulfill G-d’s Will to the utmost. They are always in a state of actualization – never potential. Only man, 
who can be in a state of unfulfilled potential can be impure and can render objects impure. This is why, 
concerning many of the more serious sins the Torah says - בםטמאתםולא תטמא הארץ ונ  – it is you, by your 
immorality that will introduce impurity into the land12.  
                                                                                                                                                                                         

 
  שבבחינת אחור נכלל כל מעשה בראשית...  אחור וקדם –כיון שהרדם כולל שתי הבחינות יד ) תזריע מצורע דף לו( אור גדליהו  1

  
 אם זכה אדם ...  הראשוןל אחור זה יום האחרון וקדם זה יום "אמר ר… אחור וקדם צרתני ) תהלים קלט: ( רבה ויקרא פרשה יד פסקה אמדרש2

 לו יתוש קדמך שלשול קדמך' אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרי
 

  אחור הוא ועכור הוא מכל מעשה בראשית, אז הוא גרוע מכולם כי גופו כשהוא בבחינת גוף לבד): שם דף לז( אור גדליהו  3
  

ד זאת תורת "שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף ההר שמלאי כשם "א :  רבה ויקרא פרשה יד פסקה אמדרש 4
   :כ אשה כי תזריע"הבהמה ואח

 
5 There are two basic types of  טומאה and טהרה. One type is halachic טומאה which we describe in detail below 
and which requires טהרה המקוה amongst other things. In addition to this there is a broader concept of  טומאה, a 
more generalized state of spiritual distance from הקדוש ברוך הוא,  as for example the  ט שערי טומאה"  מ  which 
 .טהרה  and their subsequent rising to 49th level of מצרים sunk to in כלל ישראל

 
6 This טומאה, as with all other forms of טומאה,  has its source in the חטא of  חוה & אדם. Since until then Man 
and Woman were fulling their potential, there was no טומאה in the world. The חטא of  אדם and חוה introduced 
death into the world and the טומאה that came as a result of this.  Hence, אדם and חוה introduced the greatest 
possible טומאה, ie. טומאת מת, into the world.   Therefore, we cannot rid ourselves fully of  טומאה until we are  
  .in their lives were still subject to death as a result of this sin צדיקים Even people who are total .חטא their מתקן 
. בבא בתרא יז  However, there is yet a higher level – someone who dies from -  ארבעה מתו בעתיו של נחש–

 otherwise they would not die. But they are at such a high – טומאה Such people are also subject to some .נשיקה
level that they are not מטמא others. Such was the example of Rebbe Akiva and Rebbe. ( : בבא מציעא קיד ב. תוס

ה מהו כמעשה אליהו בזמן שקברו את רבי עקיבא  "ד ).   
 
  )מובא באור גדליהו שם(ב בהקדמת פירושו לשיר השירים ובעלי המוסר " הנצי 7
  
  אלא כיון שירד ממדרגתו הרי הוא אינו מתקיים כלל, אין הוא קיים כדומם, כיון שנקצר מן הארץ ונפסק כח צמיחתו... הצומח :  אור גדליהו 8
  
  נעשה נבילתו מסרחת וגריע הוא עכשיו מכולם, כשאבד מעלתו אשר הוא חי... וכן במדרישת החי  :  שם 9
  

  אז נעשה גרוע מכולם... וכן הוא אצל המדבר :  שם 10
  

 ואם אינו הולך אחר מעלתו זאת הרי הוא גרוע מכולם... ויש להוסיף דבכוזרי נתבאר דיש מדריגה חמישית היינו מדריגת ישראל  :  שם 11
  

עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות ' אמר רבא בשכר שאמר אברהם כו) ב"חולין פח סע( פרק כסוי הדם -  ואנכי עפר ואפר :כז יח בראשית  חכמהמשך 12
י "הענין מבואר דמצאנו היסודות אינם מקבלים טומאה כל הגדולי קרקע והמים המחוברים לקרקע לבד מה ששלמותו באה ע, סוטהאפר פרה ועפר 

אינו בשום נברא שכל אחד ואחד הוא מוכרחיי לפעולתו וטבעו בלתי בחיריי רק הטומאה  מפעלות האדם ומסיבותיו בהם יתכן הטומאה כי הטומאה
ולא ) פ אחרי"פ שמיני וס"ס(ז מצינו כי כל העבירות החמורות כתיב בהו "יו ורצונו המכריחים בדרך אשר בה יבחר ועבאדם מצד התנגדות כוחות

לכן כאשר הסוד האלקי וחכמתו הבדיל את עמו ישראל והזהירם על טהרת הנפש והרחיק מהם דברים המסאבים לנפש לא ,  בםטמאתםתטמא הארץ ונ
  . ...טומאה אינם מקבלים...  כן הגוים  ...   להיות מצורכי אדם כי הוא הסיבה לטומאתם גזרה טומאה רק על דברים הקרובים
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 Non-Jews cannot become impure nor, as far as the Torah is concerned, render objects impure. For, 
although they have some potential to grow, this does not include sanctifying objects and raising them up, as we 
have discussed elsewhere1. Since they do not have this potential to begin with, they cannot become Tameh with 
its loss. It is those people with the greatest spiritual sensitivity, the Jews, who are susceptible to Tumah2. 

 The great principle of impurity is:  The greater the loss of potential, the greater the טומאה, for Tumah 
draws on Kedusah for its power3.   The death of a human is the greatest loss of potential – and therefore the 
 the most  powerful impurity of them all4.  Bereft of ,אבי אבות הטומא of a dead body is the greatest – it is טומאה
all his spiritual beauty, the body is but an ugly lump of pure physicality5. Remarkably, however, the body of a 
totally righteous person does not transmit impurity, for his body has been completely purified by the soul6. 
Thus, when Rebbe died, even the Cohanim participated in his burial7, even though this is normally forbidden.  

All other forms of Tumah draw from the death idea in some way. As Rabbi Norman Lamm8 points out: 
“An analysis of the various species of tumah reveals that what they have in common is the awareness of death. 
The most potent source of impurity is, indeed, a corpse or a part thereof. The other kinds of tumah imply, 
indirectly, the suggestion of death, even if only the loss of potential life. … The Metzora … includes the 
withering and dying of the limbs of the leper. … the Rabbis taught that a leper is considered as if he were dead. 
… [So too] semen … is the loss of potential life. … A nidah …loses an unfertilized ovum, … a whisper of 
death.”  

Similarly, a woman's menstruation is a signal of the loss of potential fertilization of that month’s egg 
cell or ovum, which could have led to another human life. During the month, the lining of the uterus thickens to 
accommodate the egg cell, should it become fertilized. There is an increase in blood supply in preparation of 
this happening. When it does not do so, this excess blood is released, and the egg cell discharged, and the 
potential for it to grow into a fetus is lost forever. When a woman goes to the mikvah at the end of this period, 
she is dipping, so to speak, in the primordial waters at the beginning of creation, thereby renewing her creative 
energies for the coming month9.   
  A woman during her menstrual flow is focused on re-preparing her body for a new cycle, a kind of 
healing process. Since her bodily energies are more focused on this, she is less available for the kind of 
wholistic spiritual, intellectual and emotional unity which ought to accompany relations with her husband. 

                                                                                                                                                                                         
 

1 All men, Jews and non-Jews, are capable of using the physical world as an instrument for their own 
spirituality. However, there is another level, which can only be achieved through the Torah. This is the level of 
sanctifying the spiritual, מקדש הגשמיות. When a Jew uses the physical world, he not only effects himself, but he 
effects the world he uses as well. Thereby, he is able to מתקן העולם, to sanctify the world and to connect it back 
to G-d. This is the main difference between a Jew and a non-Jew:  

 
 :ט"ס'  פרק ד-חלק שני : 'דרך ה

ש או "אך מעשה האמות לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה ובגלויו ית... ה תקון כל הבריאה ועלוייה"ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ב
    ...בהסתרו

 
This is a function of not having תורה.  

 When the physical world becomes a perfect server of the spiritual, all of the physical reality unites with 
itself as well as with the spiritual reality:   

 
  ליכון אותוואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תש: שמות כג ל 2

  טמא הוא לכם…: ויקרא יא ד
 

A non-Jew, on the other hand, although he does not have halachic טומאה, has a kind of intrinsic  טומאה 
which, because of his weaker spiritual connection with הקדוש ברוך הוא, cannot be so easily purified: 

  
א להשיבם  למעין כלל כי אין להם שום "ושאר אומות הוא מה שא. ש תמחה" טומאת עמלק היא אב טומאה שאין לה טהרה במקוה כמ):שם(רב צדוק 

י נאמר ישקני מנשיקות פיהו"דביקות והשקה למעין רק בבנ … 
  
 

 והמה ידוע כי הקליפה הוא יניקתה מהקדושה דוקא) בראשית א א( אור החיים  3
 

  .למעלה מכל טומאה, ר שיש לו טומאה חזקה עד מאדכלומ): רסג( חינוך 4
 

  על כן …, בשגם הוא בשר פחות וגרוע ומשתוקק אל הרעות, והענין הוא כי בהפרד מעליו צורת השכל החיה הטובה וישאר הוא לבדו: שם,  חינוך5
  …. ולא נשאר בו כי אם החומר הרע, ראוי שיטמא כל סביביו בהתפשט מעליו כל הודו שזהו נפשו

 
  לפי שגופם טהור ונקי…הצדיקים גמורים אינם מטמאין]  אמנם[: שם, חינוך 6
 
  ה אותו היום"ד: כתובות קג' תוס, א דכשמת רבי אמרו בטלה כהונה היום' ג הל"ירושלמי ברכות פ7

 
8 Norman Lam – A Hedge of Roses, pg. 84 

 
9 See Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden, pg. 40-46 
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Hence relations during this time would become more of a base, physical act. Thus the Torah prohibited it, as it 
did other form of illicit unions1. 

                                                            
 ג"פ טוהר רחל פ" ע1
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2. Tahara 

 
SUMMARY: 
 

It is a great misconception that man must submit to the power of physical forces, to the power of 
Tumah. The real human being cannot be touched by the powers of physical force. The body is merely its 
envelope and, as long as man chooses to express his real self, his soul, he will achieve holiness and purity.  
 In fact, we are born pure and G-d puts our souls directly into our bodies. Family purity represents … 
the joyous Jewish affirmation of life and the abhorrence of death and suffering. The institution of the mikveh, 
through the symbol of the waters, offers the possibility of a magnificent beginning for human life in love with 
life.” 
  Only our death causes a type of Tumah in the body, now devoid of the soul, which cannot be corrected until 
the soul will rejoin the body again.  

 Yaakov Avinu totally purified his soul, restoring for us the First Man’s pre-sin soul, and left this as a 
legacy for all future generations. This is the guarantee that the impure Jew will always be able to find his way 
back to holiness and purity. Our core remains holy and hence G-d remains connected to us even in the midst of 
our impurity.     

But it goes further. Not only is ‘Jewish’ Tumah is not our intrinsic state, but the state of impurity is part 
of our growth toward purity. The Metzorah meditates in isolation, undergoes a whole series of steps and returns 
to society greatly strengthened.  
 Or take the time of separation between husband and wife during a women’s menstrual flow. The נדה 
period is not just a period of abstinence. It is meant to have its own positive dynamic, allowing the couple to 
focus on certain aspects of the relationships which otherwise would not be given attention. The physical 
relation, if expressed without a break, can actually prevent certain dimensions of non-physical communication 
and bonding from maturing: 
 Any relationship must first have a basic foundation of respect.  On this has to be built trust. Once there 
is trust there can be love. If the parties don’t respect each other, they won’t come to trust each other either. And 
if trust is lacking, love will never endure. A woman’s cycle is meant to allow for this structure to unfold.  
 First there is respect. When a woman is in Nidah, a man is taught that his wife is not an object - his 
possession - to be made available to him at all times. Rather, she is a partner with whom to create holiness.   

Then there is trust:  Firstly, there is the expression of trust which the Almighty puts in his people. No 
man made system would ever have created a system of counting 7 days, where all the checking is completely 
dependent on the trustworthiness of the people doing the checking (the women) and the commitment of both 
parties to something which is totally hidden from public view.   

Secondly, for the same reason, there is the trust, which a husband places in his wife. A husband is, after 
all,  חייב כרתת if he has relations with his wife while she is still in נדה. Yet, he is totally dependent on her 
integrity to avoid this. 
  Trust facilitates joy: In fact, this period, despite the Tumah involved, has its own, unique joy. Whereas 
the words  וחדוה , דיצה, רנה, גילה  (in the שבעה ברכותת) apply to a woman is ום ורעותשל, אחוה, אהבה ;טהורה  
applies when a woman is בנדה. 
 Finally, there is love: The physical relationship can now be renewed, after the transformative effects of 
the Mikvah (discussed below), with renewed freshness and passion.  
  In many cases of Tumah, the person had to count a certain number of days until they were pure. (e.g. a 
Nidah and a  metzorah.) Counting is done in Judaism to show that something is dear to us.  G-d commands 
Moshe Rabbeinu on several occasions to count the Jewish people rather than just tell him how many. This says 
Rashi, reflects G-d’s love of the Jewish people. G-d, so to speak, wants to keep on recounting his people. 
Counting towards something also creates expectation, the longing and looking forward to an event, as in the 
Sefiras HaOmer. 
 Another component of purification is Mikvah. We do not ultimately understand how water purifies, but 
we do know that it provides the spiritual component, the form or inner content, to the physical reality. The 
waters of the Mikvah represent the primordial waters of creation. These waters filled the earth, and all of 
creation emerged from them. Someone who goes into a mikvah is undergoing a process of re-creation. 
Similarly, in the case of a metzorah, the person cut his hair to show this new beginning – everything would grow 
from today.  
 Therefore the water has to be מים חיים – attached to a natural source of water, attached to the ground 
and not in a self-contained utensil. For it is the natural sources of water in the earth, that were original waters 
created by G-d. These are the waters over which G-d’s presence hovered and to which the person now wishes to 
return and be reborn.  The mikvah is like a womb, the womb of the original creation. The fact that water is the 
source of all physical life (and hence is called מים חיים) is but a parable to its deeper powers.  
  Jeremiah calls G-d the Mikvah of the Jewish people - מקוה ישראל, for He is the  רוח אלוקים המרחפת על
 .which is the source of the Mikvah’s remarkable powers פני המים
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 Water, being a fluid, represents transition. The original creation was all water, all change, which was 
totally unstable and therefore destructive until G-d, hovering over the water, brought the water and His control 
and created a place of stability, (dry land) so that the water could now be a mikvah – a process of positive 
change:   
 

ויקרא אלהים ליבשה ארץ ) י(  :המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןיקוו ויאמר אלהים ) ט( א 
 :קרא ימים וירא אלהים כי טובלמקוה המים ו
 

 The fact that a person emerges from the mikvah as ‘a new person’ means that the מקוה always comes 
as a transition from a lower to a higher state. For example, a גר goes to the mikvah as the final transition from 
non-Jew to Jew. Similarly, there is a custom to go to the מקוה before שבת and the חגים and as a חיוב before  יום
 All .ומומר  from being a תשובה Women go after their menstrual cycle and there is a custom for some after .כפור
of these are transitions, entering a higher dimension of time or, in the case of the non-Jew, connecting with a 
higher level soul, a soul which will now be in harmony with the Torah.  
 The same applies to other forms of transitions. The Kohen Gadol went to the mikvah on Yom Kippur 
connected with his going into the Holies of Holies. The Sages have decreed that we should wash our hands - 
 before eating bread. This is based on several reasons, but it is modeled after the requirement of to – נטילת ידים
purify our whole bodies (in a mikvah) before entering the Temple.  The Sages decreed that we should practice 
this holiness when eating a meal, which is meant to be elevated by us, turning it into a רבן ק . The table becomes 
the מזבח; the salt is in memory of the קרבנות). The blessing we say is על נטילת ידים – on the raising of our 
hands, for we raise all aspects of the meal up through mikveh-like water. In fact, even the utensils (if they are 
made by a non-Jew) get dipped in this Mikvah. 
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DETAIL: 
 
  
Halachik Background 
 
A person does not have to purify himself1 unless he wanted to go to the Beis HaMikdash, (or in the case of 
Nidah have relations), then it is a מצוה for them to purify themselves.   However, it is a definite מעלה for 
someone to purify oneself even if not planning on entering the Beis HaMikdash2  and it is a Mitzvah (קיומית) to 
do so3.  

  
Similarly, there are two additional מצוות עשה involved in the purification of a מצורע, i.e. the taking of two 
birds,   ועץ ארז ושני תולעת ואזוב and there is the  מצווה of תגלחת of shaving4.  
 
The purification of a נדה has two primary steps: 
i- The counting of the שבעה נקיים 
ii- טבילה במקוה 
 
While a woman is still a  נדה until after she goes to the מקוה, the שבעה נקיים is a part of the process of 
purification and not just in anticipation of it5.  
 
  
 It is a great misconception, says Rav Hirsch6 that man must submit to the power of physical forces, to 
the power of Tumah. The real human being cannot be touched by the powers of physical force. The body is 
merely its envelope and, “as long as the real Man, with his free-willed, self-determining G-dly nature was 
present in this body, the body itself was freed from forced obedience to the purely physical demands, and was 
elevated into the sphere of moral freedom in all its powers.” 
 In fact, we are born pure. Family purity represents … the joyous Jewish affirmation of life and the 
abhorrence of death and suffering. The institution of the mikveh, through the symbol of the waters, offers the 
possibility of a magnificent beginning for human life in love with life7.” 
Although our birth causes impurity to the mother’s who beget us8, G-d does not work through intermediaries 
when putting our Neshamos into our bodies, insuring that our start in life is rooted in a connection to the 
ultimate source of purity9. Only our death causes a type of Tumah in the body, now devoid of the soul, which 
cannot be corrected until the soul will rejoin the body again10.  

                                                            
1 There are various opinions in the Rishonim as to which  מצוות are involved in purification from various 
things. ( ג עשה קע"ירוחם פישל פרלו על הרס' עיין ר ). 
 

2
   והוי מצוה קיומית אם עושה כן  חינוך

  מז' עיין במורה נבוכים חלק ג פ  
 

3
 מטומאתו לא ישלם לו זה אלא מי שירצה לטהר  כי …היא שנצטוה שנטבול במי המקוה מאיזה מין ממיני הטומאות : צוות עשה קטם ספר המ" רמב

  .בטבילה

 
  קיא& מצוות עשה קי , ספר המצוות, ם" רמב4

5 Since מדאורייתא a זבה would have to undergo such a process, the מדרבנן was of all  נדות to do so was 
fashioned after the זבה. 
 
6  Pg 308 
 

7 Rabbi Norman Lam, Hedge of Roses, (pg. 92-93) 
 

 )ח-ויקרא יב א(ריש פרשת תזריע  8
  

תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים : א' מסכת נדה דף לא עמ 9
ראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים ומוח שב

 וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל
לו איזה נגיעה ' ובודאי יהי, טמא טמאכי כל היוצא מן ה, טהור לגמרי' י דבר טמא אי אפשר שיהי"דבר שנתהוה ע: לך-לך,  אור גדליהו 

, ה בעצמו"י הקב"צריך להיות ההתהות שלו רק ע, הדבר הטהור טהור לגמרי בלי שום שמץ של טומאה' ולכן בכדי שיהי, להטומאה שממנה נתהוה
 'ואחד מהם הוא מפתח של חי, ה"מפתחות ביד הקב' ג ל "הלא קיי, האיך שייך טומאת לידה, ל"ק מקאצק ז"וכמו שביארנו מכבר לתרץ קושיית הרה

  ה"ביד הקב' ולכן כדי שיתהוה ולד טהור בלי שיכות להטומאה צריך להיות המפתח של חי …
 

10 Even טומאת מת, which results from the זוהמא of the נחש from the חטא of אדם הראשון has its טהרה through the  פרה
 and אדם of חטא from this, death itself can only be purified after the tikun of  the טומאה  Of course the real .אדומה
 Indeed the fact that we do .טהרה We might have expected that contact with a dead body would also have no .חוה
have טהרה from the Tumas Meis is what even Shlomo haMelech could not understand about this רב צדוק ) מצוה
 ( מחשבות חרוץ–הכהן 
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In fact the very טומאה of a Jew comes from his connection with holiness, as we explained in the essay 
on Tumah in this Parsha.  Yaakov Avinu totally purified his soul, restoring for us the First Man’s pre-sin soul, 
and left this as a legacy for all future generations1. This is the guarantee that the impure Jew will always be able 
to find his way back to holiness and purity. Our core remains holy and hence G-d remains connected to us even 
in the midst of our impurity2. Our real selves are pure. Only those nations, like Amalek, who have made 
impurity a national ideology, find themselves with an impurity with which there very essence is identified3.  

But it goes further. Not only is ‘Jewish’ Tumah is not our intrinsic state, but the state of impurity is part 
of our growth toward purity. The Metzorah meditates in isolation, undergoes a whole series of steps and returns 
to society greatly strengthened.  
 Or take the time of separation between husband and wife during a women’s menstrual flow, mentioned 
at the end of the Parsha4. The separation itself allows for a different dynamic of the relationship – for the 
relationship to develop in ways that otherwise would have been stymied. The נדה period is not just a period of 
abstinence. It is meant to have its own positive dynamic, allowing the couple to focus on certain aspects of the 
relationships which otherwise would not be given attention. The physical relation if expressed without a break, 
can actually prevent certain dimensions of non-physical communication and bonding from maturing: 
 Any relationship must first have a basic foundation of respect – the parties have to respect each other as 
valuable and worthy, as having many outstanding qualities. On this has to be built trust. Once there is trust there 
can be love. If the parties don’t respect each other, they won’t come to trust each other either. And if trust is 
lacking, love will never endure5. A woman’s cycle is meant to allow for this structure to unfold.  
First there is respect. When a woman is in Nidah, a man is taught to have respect for womanhood, moral 
disciplines, ethical proprietary. A man’s wife is not his possession, to be made available to him at all times6. 
She is not an object, an instrument to manipulate for the satisfaction of my desires or even goals. Rather, she is a 
vital independent, autonomous being possessed of dignity and inner value7. She is a partner with whom to create 
holiness. As for Jewish women, they were, on the one hand, given protection from uncurbed passion and, on the 
other, enabled to view marital life in all its holiness8. 

Then there is trust: This period of נדה is also a time of renewal of trust. Firstly, there is the expression 
of trust which the Almighty puts in his people. No man made system would ever have created a system of 
counting 7 days, where all the checking is completely dependent on the trustworthiness of the people doing the 
checking (the women) and the commitment of both parties to something which is totally hidden from public 
view. The very existence of these laws are therefore testimony to their Divine origin9. 

                                                                                                                                                                                         
   .י שם " עיין רש–זאת חוקת התורה : ב-במדבר יט א 
 

This is a great chesed from השם, that we need never be in a state of halachic  טומאה for long. Therefore, 
the parshios which deal with  טומאה are ultimately a sweet thing: 

 
  קווצותיו שחורות, ראשו כתם פז: שיר השירים ה יא

פרשיותיה של ] אלא [… -קווצותיו תלתלים שחורות כעורב . … אלו דברי תורה – כתם פז … זו תורה – ראשו:  ג-ויקרא רבה פרשה יט א
, ה הרי הן עריבות עלי"אמר הקב, נדה וילדת, לכות זיבה ונגעיםכגון ה, פ שנראות כאילו הם  כעורות ושחורות לאומרן ברבים"אע]ש[תורה 

 )מלאכי ג ד(מנחת יהודה וירושלים ' שנאמר וערבה לד
 

וכשחטא אדם הראשון ונתערב רע בטוב חזרו להיות יוצאים מהולדת אדם הראשון גם נפשות רעות עד שיצאה : דברים לב ח, אור החיים 1
) ד"בבא מציעא פ(ולא אמרו ,  ה"ות הקדושות ונברר האילן הטוב מחדש וזה הוא יעקוב אבינו ענפש אחת טהורה שבה כלולות כל הנשמ

  . והבן הדברים, שפוריה דיעקוב אבינו מעין שופריה דאשם קדמאה
  

2
ביהן שבשמים מי מטהרן א:) יומא פה(ש "כמ' טומאה קלה לפי שעה שיש לה טהרה במקוה ישראל  לד] הוא[טומאתן דבני ישראל :  רב צדוק הכהן

 וזהו …י גם בתוך טומאתם "י בתוך בנ"  ולכך שכינת הש…. כאשר דבוקים בו שהוא שרשם הרי זה כמו השקה למעיין דמועיל לטהר מים טמאים
  ) 21יט דף ' רסיסי לילה ס(דייקא אצלם מצידם נקרא טומאה  ) ולא טומאה סתם(טומאותם 

 
3

א להשיבם  למעין כלל כי אין "ושאר אומות הוא מה שא. ש תמחה"ין לה טהרה במקוה כמטומאת עמלק היא אב טומאה שא): שם( רב צדוק 
 י נאמר ישקני מנשיקות פיהו"להם שום דביקות והשקה למעין רק בבנ

 
  כד-טו יט 4

5 Sarah Chanah Radcliffe, Eizer Kenegdo 
 .בהמית- בלי טהרה היא משפחה טבעית…): נחליאל(ר יצחק ברווער " ד6
 

7 Rabbi Norman Lam, A Hedge of Roses: (63-67) 
 
8 The Jewish Woman in Rabbinic Literature, pg. 89 
 

בחדר הפנימי של ! הברורה ביותר לאלקיותה של תורת עם ישראל" הוכחה"הן אולי ה" הלכות נדה"הנה ): נחליאל(ר יצחק ברווער " ד9
והם , ה והם שובתים את שבתה של האהבה" בוראם ב–ם הבעל היהודי ואשתו היהודיה לפני נמצאי, אשר לשם לא יגיע שום חוק אנושי, בעל ואשתו

היא האהבה אשר עליה אמר הנביא , אהבה מבורכת ומקודשת בברכת שבת ובקדושתה,  האהבה התורתית הזאת…. מברכים ומקדשים את אהבתם
 .  במאמר זה, מאמר יותר גדול ונשגב ומזעזע על יחס הבעל לאשתוולא נמצא בכל ספרות העולם ". וכמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך"
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Secondly, for the same reason, there is the trust, which a husband places in his wife. A husband is, after 
all,  חייב כרתת if he has relations with his wife while she is still in נדה. Yet, he is totally dependent on her 
integrity to avoid this1. 
 The period of separation acts as an opportunity for intimate feelings to be expressed without physical 
expression. The marriage bonds become strengthened through communication as each partner learns to share 
thoughts and feelings verbally. Disputes are settled through discussions, truly settling problems rather than just 
allowing the couple to “kiss and make up”. In addition, because both husband and wife are aware of the laws 
and restrictions of niddah, neither partner feels rejected or imposed upon2.   
 Trust facilitates joy: In fact, this period, despite the Tumah involved, has its own, unique joy. Whereas 
the words  וחדוה , דיצה, רנה, גילה  (in the שבעה ברכותת) apply to a woman is שלום ורעות, אחוה, אהבה ;טהורה  
applies when a woman is 3בנדה . 
 Finally, there is love: The physical relationship can now be renewed, after the transformative effects of 
the Mikveh (discussed below), with renewed freshness and passion4.  

    

Counting 

 In many cases of Tumah, the person had to count a certain number of days until they were pure. (e.g. a 
Nidah and a  metzorah.Counting is done in Judaism to show that something is dear to us. So, for example, G-d 
commands Moshe Rabbeinu on several occasions to count the Jewish people rather than just tell him how many. 
This says Rashi, reflects G-d’s love of the Jewish people, that G-d, so to speak, wants to keep on recounting his 
people5. Counting towards something also creates expectation, the longing and looking forward to an event, as 
in the Sefiras HaOmer.   
 

Korbanos 

The Korbanos in all the cases of purification were deeply symbolic. The  Metzorah, for example,  had to bring 
two birds, for the continuous chirping of the birds are reminiscent of the flow Loshon Hora which the person 
spoke, of the person’s tendency to bring things which should be hidden out in the surface. The bird had to be a 
 This is indicative of the lack of boundaries .הדרה בכל מקום – a bird which should lives in any place – צפור דרוד
which the person had, that he left the boundaries of that which is hidden an internal and revealed all with his 
Loshon Hora6.  

 In addition, the Metzorah’s purity had to be done through a Cohen.7 For the Cohen was just that person 
who represented the qualities of inner spirituality which the Loshon Horah speaker lacked8.    

                                                            
1 In fact, the Talmud (גיטין ב) learns from here that עד אחד נאמן באיסורים, that in matters of  איסור

 ,we only require the testimony of one person, in this case the wife to her husband. (Naturally (כשרות like) והיתר
we also learn from here that a woman is believed as an עד אחד באיסורים) 

 
2 Binah Rosen 
 

3 Tehilla Abramov,  The Secret of Jewish Femininity, pg. 100, quoting the ל"מהר   
 

 גיל בה וקץ בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלההיה רבי מאיר אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שר: נדה לא'  מס4

 

 The goal of the laws of niddah is to combat the malaise and complacency affecting many marriages. It 
is the Torah’s solution to the charge, “Familiarity breeds contempt.” (The Jewish Women in Rabbinic 
Literature, pg., 89) 

 
5

 לפניו מונה אותם כל שעה) של כלל ישראל(מתוך חיבתן : י ריש במדבר" רש
 

והן מרמזות כי על המצורע לטהר את עצמו מבחינת פטפוטי , על שם הצפצוף שמפטפטות תמיד... הנה הציפורים נקראות : 242' עמ, ממעמקים 6
שהנה גזירת הכתוב היא לקחת ציפור דרור , ויש להוסיף עוד. יא העומדת מאחורי ההרגל להרבות בדבריםשה, דברים ומבחינת הגילוי והחוץ
ואמנם ציפור זו לרמז באה על מהות חטא ). תורת כהנים( הוא שם תואר לציפור הדרה בכל מקום שתרצה –' דרור'. דוקא כדי לטהר את המצורע

  .ת פנימיותו הנסתרתחוץ מבחינ,  שיצא חוץ מעצמו וממקומו–המצורע 
  

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו ) ב(ויקרא יג  7
  :אתו וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא) ג:(הכהנים

 
  242ממעמקים  8
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 מקוה

 Mikveh is an essential component in the purification of all impurities, including utensils1. The Mikveh 
concept has nothing to do with physical cleanliness, and we do not ultimately understand how water purifies in a 
spiritual way2. But some understanding is possible. 
 Before a person can go into the Mikveh, he could no longer show physical signs of the Tumah. For 
example, a menstrual woman has to have ceased seeing blood. The mikveh, then, provides the spiritual 
component, the form or inner content, to the physical reality3. The Chinuch tells us that the waters of the 
Mikveh represent the primordial waters of creation. These waters filled the earth, and all of creation emerged 
from them4. Someone who goes into a mikveh is undergoing a process of re-creation5. Similarly, in the case of a 
metzorah, the person cut his hair to show this new beginning – everything would grow from today6.  
 Therefore the water has to be מים חיים – attached to a natural source of water, attached to the ground 
and not in a self-contained utensil7. For it is the natural sources of water in the earth, that were original waters 
created by G-d. These are the waters over which G-d’s presence hovered and to which the person now wishes to 
return and be reborn8.  The mikveh is like a womb9, the womb of the original creation10. The fact that water is 
the source of all physical life (and hence is called מים חיים) is but a parable to its deeper powers11.  
 In a beautiful turn of phrase, the prophet Jeremiah calls G-d the Mikveh of the Jewish people -  מקוה
12ישראל . For, ultimately it is the רוח אלוקים המרחפת על פני המים which is the source of the Mikvah’s remarkable 

powers13. 

                                                            
1

כל הטמאים בין אדם בין כלים בין שנטמאו בטומאה חמורה של תורה בין שנטמאו בטומאה של דבריהם אין להם : א' מקוות הל' א מהל"ם פ" רמב
 .טהרה אלא בטבילה במים במקוים בקרקע

 :כמו שטבע המים לנקות כל דבר המתכבס בהן, שיש בטבילה רמז אל הטובל שינקה נפשו מכל חטא,   ועוד נאמר בענין: מצוה קעה-ספר החינוך 
 

2
ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן . דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן: מקואות' ם סוף הל" רמב

ולפיכך אמרו . ב היא והדבר תלו בכוונת הלבהטבילות מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתו
פ שלא נתחדש בגופו דבכך המכוין לבו "כ רמז  יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואע"אעפ. חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל

הרי הוא . והביא נפשו במי הדעת טהורכיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות . לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות באון ודעות הרעות
 .השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן.  אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם

 
3

... ,  ורה היא בטבילהן בענין טבילת נדה שהטהרה הגופנית היא משפסק הדם אבל הטהרה מבחינת הצ"ש הרמב"מ:  ב"שנת תרע  שם משמואל
להגירסא עירובי תבשילין נמי נוכל לומר דהיינו הרבותא עצמה שהרי אין שינוי במעשה זה ' ואפי... ל "ה שמר השבת מצד השלמת שכלו כנ"ואאע

ה "ם רק באברהם אעז יובן שלא מצינו ענין טבילה במי"ולפי. והוא דומיא דהוצאה ותחומין, ט לשבת אם הניח עירוב תבשילין או לא"שמבשל ביו
 :ן"ש לעיל בשם הרמב"ל וכמ"והיינו מטעם הנ', לו מעיינא דמיא ומאן דצריך טבילה הוה מדכי לי' שהי) ב"ב ע"ק(ק "ש הזוה"כמ

 
4

עד  אפס מקום לברא שם שמים וארץ  , היה כל העולם כולו מלא מים הנקראים תהום, ה את השמים ואת הארץ"קודם שברא הקב:  יהודה פתיה'  ר
  )ראשית הספר, בספר מנחת יהודה(עד שהיו מגעים קרוב לכסא הכבוד הנקרא רוח אלוקים , וכל כך היו המים רבים וגבוהים

 
5

אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו נברא ,  ובטעם המים שיטהרו כל טמא: מצוה קעג-ספר החינוך   
ויתן אל לבו בדמיון כי , ורוח אלהים מרחפת על פני המים] 'ב', בראשית א[וכמו שכתוב , עולם כולו מים טרם היות בו אדםכמו שהיה ה, באותה שעה

 :וידקדק בדרכי השם ברוך הוא, ויכשיר מעשיו, כמו שנתחדש בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב
  
 

6
, כדי שיראה האדם כאילו היום נברא והיום מתחיל שערו לצמוח, לה במיםקצת מן הטעם שאמרנו למע,  משרשי המצוה: מצוה קעד- ספר החינוך 

ולכן ראוי לו לעלותו מטומאת צרעתו לעשות בעצמו מעשה הנקיות , כי בהיות האדם מנוקה מכל שיער אז ינקה יפה מכל לכלוך. ויחדש מעשיו לטוב
 :רכדי שינקה מעשיו גם כן בכל כוחו ויהפכם מרעה לטובה ולהכשי, בכל כוחו

 
7

כדי לתת אל , רק במים חיים או מכונסים שהן על קרקע ואלא בכלי מכל מקום,  ועל כן אמרו חכמים שלא תכשר במים שבכלי): שם( ספר החינוך 
  .לבו במחשבה כאילו העולם כולו מים והוא נתחדש בעלותו מהם

 
8

. מים שיש להם קשר עם הנצח, בורא עולם' יד ד-ר הטבעי שנברא עלהנובעת מן המקו, בלתי פוסקת, מים שיש בהם זרימה מתמדת:  ר דוד צבי הופמן
  )פירושו על ויקרא יא עמוד רי בהוצאת מוסד הרב קוק(

 
   ראשית חכמה שער האהבה יא9

Quoted by Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden, pg. 13. He continues: The womb is a placethat is 
completely divorced from all concepts of Tumah and uncleanness. A baby enters the work in complete 
purity and there is no way in which he can be defiled while in the womb. Thus when an individual enters 
the Mikvah, he leaves all uncleanness and Umah behind, and emerges as a new, purified person.  

  
10  Rav Kaplan, ibid: When a person immerses in the Mikvah, he is placing himself int eh state of the 
world yet unborn, subjecting himself totally to G-d’s creative power. 
 
11  Rav Kaplan: The fact that a person cannot breathe in the water makes it as if he died in the water and 
is reborn. (ibid. pg. 14, in the name of Likutei Halachos , Yoreh Deach, Hechsher Keilim, 4: 33) 

12
  ז'  ח מש"פ יומא פ" ירמיה יז יג ע

The peshat is that HaShem is the hope of Yisroel. 
 

13 Rav Dovid Tzvi Hoffman: Just as death is אבי אבות הטומאה, so too ד '  is הטהרה במהותה המוחלטת – אבי אבות הטהרה. 
 .(פירושו על ויקרא יא עמוד רי בהוצאת מוסד הרב קוק)
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 In one place, our Sages liken a person who immerses in the Mikvah to seeds planted in the ground1. 
Even though such seed may be Tameh, ritually unclean, the plants that grow from them have a new status, and 
are clean. The seeds have been retuned to their source, where the can once again begin the cycle of growth. 
When the new seedlings emerge from the ground, they retain no element of their previous ritually unclean stat. 
The same is true of man. For him, the waters of the Mikvah are his womb and source2. 
 Water, being a fluid, represents transition3. The original creation was all water, all change, which was 
totally unstable and therefore destructive until G-d, hovering over the water, brought the water and His control4 
and created a place of stability, (dry land) so that the water could now be a mikveh – a process of positive 
change:   
 

ויקרא ) י(  :המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןיקוו ויאמר אלהים ) ט( א 
 :קרא ימים וירא אלהים כי טובלמקוה המים אלהים ליבשה ארץ ו

 
 The fact that a person emerges from the mikveh as ‘a new person’ means that the  מקוה always comes 
as a transition from a lower to a higher state. For example, a גר goes to the mikveh as the final transition from 
non-Jew to Jew. Similarly, there is a custom to go to the מקוה before שבת and the חגים and as a חיוב before  יום
 All .ומומר  from being a תשובה Women go after their menstrual cycle and there is a custom for some after .כפור
of these are transitions, entering a higher dimension of time or, in the case of the non-Jew, connecting with a 
higher level soul, a soul which will now be in harmony with the Torah5.  
 The same applies to other forms of transitions. The Kohen Gadol went to the mikveh on Yom Kippur 
connected with his going into the Holies of Holies6. The Sages have decreed that we should wash our hands - 
 before eating bread. This is based on several reasons, but it is modeled after the requirement of to – נטילת ידים
purify our whole bodies (in a mikveh) before entering the Temple7.  The Sages decreed that we should practice 
this holiness when eating a meal, which is meant to be elevated by us, turning it into a קרבן . The table becomes 
the מזבח; the salt is in memory of the קרבנות). The blessing we say is על נטילת ידים – on the raising of our 
hands8, for we raise all aspects of the meal up through mikveh-like water. In fact, even the utensils (if they are 
made by a non-Jew) get dipped in this Mikveh9.  
  

 

                                                            
1

  לו: ויקרא יא,  ספרא
2 Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden, pg. 14. 
 
3 Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden, pg. 62.  
 
4 Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden,   pg. 63, he writes: According to many authorities, the ‘water’ 
mentioned in the first days of creation refers to the fluid state of the universe. Before creation, change did 
not exist. God dwells I a realm above time, ad the concept of change does not apply to him in any way 
whatsoever. … The newly created world would be a dynamic rather than a static entity. But change alone 
is not enough. Pure change can result in chaos and the Torah describes this initial state by saying ‘the 
earth was formless and chaotic.’ … 
 “In order for this concept of change …. To bring about spiritual enlightenment, it would first have 
to be brought under his constant control. The Torah describes this control by speaking  of G-d’s spirit 
causing motion on the face of the water.”  …. In the very next verse, the Torah states, (Genesis 1: 3), 
‘and G-d said, Let There be Light.” 

 
5 Other examples include the consecration of Aaron and his sons as Cohanim and the immersion by Klal 
Yisrael before receiving the Torah.  
 
6 He would go in twice and before and after each time would go the mikveh and change his clothing 
amounting to five immersions. 
 

7
געים בכל ונו) א( טעם תקנת נטילה הוא משני דברים אחד מפני סרך תרומה והיינו כיון דידים עסקניות הן -' כשיבא וכו) א (: משנה ברורה סימן קנח

דבר ובזמן שהיה נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה היו צריכין ליטול ידיהם מדברי סופרים קודם אכילת תרומה כדי שלא יטמאוה בנגיעתן 
ומה מפני כ על כל איש ישראל האוכל פת שאסור לאכול עד שיטול ידיו וגם עכשיו שאין הכהנים אוכלין תר"וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה גזרו ג

וסמכו ) ב(ב לאכול בטהרה ועוד טעם לתקנת נטילה משום נקיות וקדושה "ק ב"הטומאה לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה בהמ
 ]:ג"סמ[אקרא דוהתקדשתם והייתם קדושים ] א"ברכות נ[בגמרא 

ידים עסקניות הם ולכן גזרו עליהן טומאה אם לא שיטהרם י הוא משום ד"ח דטעם נט"  הנה נתבאר בסימן קנ:משנה ברורה סימן קסב 
 ברביעית מים
וגם רואים שהכהן גדול ביוםהכפורים היה . ג שכל יהודי שהיה נכנס לעזרת ישראל היה טעון טביךה מקודם: יום טוב על יומא ג' וב תוס 

  . וחניות כל פעםאבל כדי ללכת לדרגה יותר גבוהה של ר, פ שכבר טהור היה"ואע. טובל חמשה פעמים
 
 
8

  כשיבא לאכול פת שמברכין עליו המוציא יטול ידיו אפילו אינו יודע להם שום טומאה ויברך על נטילת ידים: ע אורח חיים סימן קנח א" שו

 
9

 ד קכ"ע יו" שו
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  אחרי מות
   

 
 1.The Yom Kippur Avoda 
 
SUMMARY: 
 

G-d promised the Jewish people that He would dwell in our midst even when we are Tameh – טז טז :
 In addition, he provided us  with specific processes of Tahara when we mess up. But .השוכן אתם בתוך טומאתם
Tumah, indeed all forms of negativity, leave their legacy, some impression, even after purification.   To get rid 
of all of the stains of sin G-d gave us the gift of Yom Kippur.   
 The atonement of the day joins forces with Teshuva, itself a mysterious phenomenon. Without this 
beautiful gift our sins would multiply and we would all be headed towards self-destruction.  We can and should 
do Teshuvah any and every day. But here lies a day whose very essence is a kaparah and which has, according 
to some, a special mitzvah of Teshuvah all of its own.  
 On this day, the Jews are like angels, beyond food and drink, standing, without shoes. At Sinai, the 
Jews reached the level of the First Man before the sin. This was lost with the Cheit HaEigel. On Yom Kippur we 
received atonement for the sin of the Golden Calf.  Some impression of the pre-sin level remained with the 
Jews. It is this which we tap into on Yom Kippur.  

In the times of the Beis HaMikdash, all the Korbanos of Yom Kippur were brought exclusively by the 
Cohen Gadol, who was central to the Kaparah process. He wore only four, white garments, reserved exclusively 
for Yom Kippur,  when he went into the Heichal (The Kodesh and the Kodesh HaKedoshim), where he 
performed the special Avodah of the day. So too, we wear white on Yom Kippur, signifying purification from 
sin.  The reason that the Cohen did not wear his golden garments for this part of the service is because Bnei 
Yisroel used their gold to build the Golden Calf and therefore אין קטיגור נעשה סניגור – that which comes to 
accuse simultaneously be that which comes to defend.  

The Cohen Gadol brought korbanos with 3 Viduyim for 3 sets of people: 
 

1. For his own personal atonement 
2. For the entire priestly family 
3. For  the entire Jewish people   

  
The Korban for the entire Jewish people was a Seir, a goat. Similarly, the Seir HaMishtaleach, which 

had to be thrown over a cliff was a goat. These had to be similar in appearance. The blood of one of these goats 
becomes a חטאת הפנים – sprinkled in the Holy of Holies itself. Normally, going into that place would  bring 
death to himself or any other Jew. Even on Yom Kippur, there are a series of offerings that he had to bring, 
before he was ready (and it was safe) to enter the Holy of Holies. But there was one more thing –  בזאת יבא :גטז 
 With this” Aaron should come into the Holy of Holies. Chazal tell us that “this” is the Jewish“ .אהרן אל הקדש
People. It is because he is representing the Jewish people, that they are all united under him that the Cohen 
Gadol can do such an awesome thing.  

 The Kodesh Kedoshim is a place so thick with holiness that, if a person were to go there under normal 
circumstances, his soul would fly out of his body and he would die. The holiness of Yom Kippur was such that 
it raised the Cohen Gadol sufficiently so that he could emerge from this awesome place, soul and body intact. 
Even then, there were many cases when the Cohen Gadol’s personal level was inadequate. The consequences 
were swift, predictable and final. A rope was attached to the Cohen Gadol to drag him out, should he not make it 
out alive. 
 In fact, our parsha starts off with a warning – get too close to G-d like Nadav and Avihu, and your 
souls will soar upwards to HaSh-m, leaving your body a lifeless mass.    א ימותול... אל יבא בכל עת אל הקודש .   
Something about this day, when we remove ourselves from the physical world – no eating, drinking, or physical 
pleasures of any kind – allows us to be like Malachim. And a Malach – at least the appointed High Priest 
Malach – can go safely where no man could survive. On this holiest of days,  the holiest level of the three 
dimensions of the world merge – נשמה, נפש, עולם .  The soul of the High Priest begins to soar beyond the 
dimensions of time and space. And together with him, to some degree, is the Jewish People – they would stand 
shoulder to shoulder in the Beis HaMikdash and yet still find plenty of room to bow – literally defying space.  

  The  Beis HaMikdash was a place which, to begin with, lent itself to higher dimensions – the Aron stood 
in the Holy of Holy Holies and, though it has definite dimensions – was not included in the spatial arrangements 
of the Beis HaMikdash. 
 The Cohen Gadol reached his awesome level of holiness through a combination of several factors:  The 
day itself certainly did its bit, but it also required enormous preparation on the part of the Cohen Gadol to take 
full advantage of this holiness.   

Seven days before, the Kohen Gadol went to live in the Temple area, was twice sprinkled with the 
ashes of the Parah Adumah and learned what he had to about the Yom Kippur service. Yom Kippur night, the 
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Kohen Gadol did not sleep at all. The first part of the night he studied with the Chachamim. At about midnight, 
the avodah began, starting with the Trumas HaDeshen.  

  The Cohen Gadol was also helped by the Avos. Moshe Rabbeinu himself had only achieved his 
holiness on Har Sinai in the Zechus of the Avos. Each one of the Korbanos the Cohen Gadol brought was 
carefully chosen to simulate the animals which the Avos brought on different occasions.  
 The second factor was the power of the Jewish people as a whole.בזאת  בזאת יבא אהרון אל הקודש - 
“With this” – with the merit of the Jewish people. Aaron was able to go where no man dare tread because he 
emerged as a part of Klal Yisroel, and used their power to enter. Aaron entered the Temple as the Shaliach of 
Bnei Yisrael. It was as if the whole Jewish people was entering this Holy of Holies. No man on his own would 
have the spiritual power to transcend normal human limitations and emerge from the Holy of Holies with body 
and soul intact. Like Moses, the Cohen Gadol had a general soul, covering the spirituality of the whole Jewish 
people. While the Cohen Gadol was in the Holy of Holies, it says of the nation – והכהנים והעם העומדים בעזרה – 
the עזרה comes from the word עוזר to help. For the nation and the Cohanim were the helpers of the Cohen 
Gadol in his task. 
 From the very outset, Moshe is told concerning Aaron: 

  ראלמתוך בני ישואתה הקרב אליך את אהרון אחיך : שמות כח
   Nadav and Avihu, in their great holiness, found themselves unmarried and without children, cut off 
from their Jewish brethren. And in this act they lost sight of the source of their power, the Jewish people, and 
could not sustain entry into that holy place. 
  The Avodah of the Kohen purified the nation to the degree that they were then ready to receive the 
final Slicha and Tahara from HaSh-m. That could only come  through directly facing their maker – לבד('לפני ד (
 .and for this we need a day of fasting and Teshuva. Yom Kippur beckons - תטהרו
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DETAIL: 
 

 
  
  1דבר אל בני ישראל והתודו: להתודות על העונות  
  

  2בי היום הזה יכפר עליכם: כפרת היום לשבים
  

  'גובזאת יבא אהרן אל הקדש ו): אחרי מות(ויקרא טז ג : י כהן גדול"לעשות עבודת היום ע
  

  3שבת שבתון הוא לכם): אמר(ויקרא כג לב : לשבות
  

  4וכל מלאכה לא  תעשו בעצם היום הזה כי יום כפורים הוא לכפר עליכם): אמר(ויקרא כג כח : לא לעשות מלאכה
  

  5כי כל אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה): אמר(ויקרא כג כט : לא לאכל ולשתות ביום הכפורים
  

  6ועניתם את נפשתיכם' אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפורים הוא וגו): אמר(קרא כג כז וי: להתענות
  

 7'והקרבתם אשה לד): אמר(ויקרא כג כז : להקריב מוסף
 

  
  
  

   
From our parsha (the first three aliyos) and parshas Pinchus, we see that on Yom Kippur day the Cohen 
Gadol brought  the following  Korbanos: 
1. The daily morning and afternoon  Korbanos (The Temidim which are Olos.) 
2. The Musaf for Yom Kippur. (A par, and shivah kevasim plus an Oleh (an ayil) and a Chatos (a Seir) 

both of which were brought separately and designated as korbanos of Klal Yisroel) 
3. A Chatas HaPnim for himself and all the Kohanim (a par) and for Klal Yisroel (a seir). With the blood 

of these he went into the Kodesh HaKedashim, after first bringing there ketores.    
4. An olah and a chatos (a par) for himself and all the Kohanim     
5. The Seir HaMishtaleach thrown over a cliff 
6. The Cohen Gadol also did all of the other Avodah that was necessary for that day,  such as the Ketores, 

the trumas hadeshen and the hatavas hamenorah.  
  

  
 Parshas Vayikra, Tzav and the first part of Parshas Shmini dealt with various types of Korbanos.  The 

end of Shmini broadened the idea of holiness from the hallowed Temple grounds to our broader lives, dealing 
with Tahor (Kosher) animals fish, insects and birds. From there, Tazriah and Metzorah dealt with Tahara and 
Tumah of the human. In all cases, we read of the local solutions, the specific processes of Tahara when we mess 
up. But Tumah, indeed all forms of negativity, leave their legacy, some impression, even after purification.  
Addressing this, our parsha now tells us of Kapara, the ability to get rid of all of the stains of sin or negativity of 
any kind: 

 :כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו) ל( טז

                                                            
  ).שם יד(למד מהפסוק בפיך ובלבבך לעשותו ): נצבים(ן דברים ל יא "  אבל הרמב1

ודע . … היא שצונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הקל ולאמר אותם עם התשובה :ם ספר המצוות עשה עג"רמב  
י "והוא אמרו ב, לא יספיק עם הדרבנות בלתי הודוי, שאפילו  החטאים שחייבין עליהן אלא המינים מהדרבנות הנזכרים שיקריבם ויתגפר לו

 שאנחנו לא נלמוד מן הכתוב אלא חיוב הודוי למטמא … ונראה  … עשו איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם והתודו את חטאתם אשר
  למדקש מנין אתה מרבה כל שאר המצות תלמוד לומר דבר אל בני ישראל והתודו

 
  ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר בי היום הזה יכפר עליכם: ג' תשובה הל'  א מהל"ם פ"רמב 2
  

פ "ואע,  ביום הכפורים… מצות עשה היא על התשובה …תטהרו ' מכל חטאתיכם לפני ד): ויקרא טו ל (כתוב: יז' שערי תשובה שער רביעי ס
  הנה החיוב נוסף ביום הכפורים, תחייבנו בזה בכל עתbש

 
  חינוך שיז, א'  שביתת עשור הל' א מהל"משנה תורה פ, ם עשין קסה"רמב 3
  
  ו"חינוך מצוה שט 4
 
  ז"חינוך מצוה שט 5
 
  ג" שיחינוך מצוה 6
 
 ד"חינוך מצוה שי 7
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The annual Yom Kippur Avodah is just this process, joining forces with Teshuva, itself a mysterious 
phenomenon. The source of this power on this awesome day lies in its roots as an atonement for the sin of the 
Golden Calf. After Moshe’s 40 day of supplications to G-d, he finally brought down the Second Tablets, and the 
forgiveness they implied, to back to the Jewish people.  

Without this beautiful gift by G-d to us of Yom Kippur, says the Chinuch, our sins would multiply and 
we would all be headed towards self-destruction1.  We can and should do Teshuvah any and every day. But here 
lies a day whose very essence is a kaparah2 and which therefore has, says the Shaarei Teshuvah, a special 
mitzvah of Teshuvah all of its own3. On this day, the Jews are like angels, beyond food and drink, standing, 
without shoes4. At Sinai, the Jews reached the level of the First Man before the sin. This was lost with the Cheit 
HaEigel. However some impression of this level remained with the Jews. It is this which we tap into on Yom 
Kippur5.  

In the times of the Beis HaMikdash, the Kohen Gadol was central to this Kaparah process. (The fasting and 
Teshuva of the Jews added the final purification from their sins6.) All the Korbanos of Yom Kippur were 
brought exclusively by the Cohen Gadol, who wore only four, white garments, reserved exclusively for Yom 
Kippur,  when he went into the Heichal (The Kodesh and the Kodesh HaKedoshim), where he performed the 
special Avodah of the day7.  So too, we wear white on Yom Kippur, signifying purification from sin8. (He wore 
his full eight, golden garments when he did the Avodah outside of the Heichal, next to and on the outside 
mizbeach, the daily avodah.) Each of the five times he changed his garments he did a kidush yadayim 
veragalyim, removal of garments, a tevilah, a change into new garments, and a new kidush yadayim veraglayim.  

 The reason that the Cohen did not wear his golden garments for this part of the service is because Bnei 
Yisroel used their gold to build the Golden Calf and therefore אין קטיגור נעשה סניגור – that which comes to 
accuse simultaneously be that which comes to defend9.  

The Cohen Gadol brought korbanos with 3 Viduyim for 3 sets of people10: 
 
4. For his own personal atonement11 
5. For the entire priestly family12 
6. For  the entire Jewish people13 (over the Seir HaMishtaleach1 (see separate essay in this Parsah)  

                                                            
שאילו , משרשי המצוה שהיה מחסדי הקל על ברויתיו לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו:  חינוך קפה 1

קיום ל, על כן ראה בכחמתו ברוף הוא. יתקבצו עוונות הבריות שנה שנה תתמלא סאתם לסוף שנתיים או שלוש או יותר ויתחייב העולם כליה
ל בהרבה מקומות ויום "וזהו אמרם ז... ומתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך  .לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשבים, העולם

  כלומר שיש כח ליום בעצמו בכפרה בעבירות קלות, הכפורים מכפר
  

  הזה יכפר עליכםועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר בי היום : ג' תשובה הל'  א מהל"ם פ"רמב 2
 

פ "ואע,  ביום הכפורים… מצות עשה היא על התשובה …תטהרו ' מכל חטאתיכם לפני ד): ויקרא טו ל(כתוב : יז' שערי תשובה שער רביעי ס  3
  הנה החיוב נוסף ביום הכפורים, תחייבנו בזה בכל עתbש

  
רבון כל העולמים יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת , ה"אמר לפני הקב, ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים :ח טז ן"רמב 4

מה מלאכי השרת יחפי רגל כך הן ישראל יחפי רגל ביום הכפורים מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתיה כך ישראל אין בהם , שבשמים
ם מה מלאכי השרת שלום מתווך  מלאכי השרת אין להם קפיצה כך ישראל עומדין על רגליהם ביום הכפורימהאכילה ושתיה ביום הכפורים 

ביניהם כך הן ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכפורים מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך הן ישראל נקיים מכל חטא ביום הכפורים 
ר את  הכהנים ועל כל עם הקהל שנאמר וכפועל  ומכפר על המזבח ועל המקדששלהםוהקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור 

 כ אגדה זו"ע', מקדש הקדש וגו
 
  סוף הפרשה, אור גדליהו 5
  

כי ביום הזה ) ל( :והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם) כט( טז  6
 :יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו

והטעם שתצטרכו עם זה גם לשביתה וענוי הוא כי אמנם הכהן בעבודתו יכפר בלבד וענין הכפור הוא . הזה יכפרכי ביום ) ל( ספורנו 
שהוא לבדו ידע , בלבד וזה בוידוי ותשובה' אבל השגת הטהרה והסליחה הגמורה תהיה לפני ה. תטהרו' לפני ה :הקטנת החטא והכנתו לקבל סליחה

 :אמתתם ובשביל כך
 
ועבודה המיוחדת ליום זה היא מעשה הפר של . ועבודות המיחדות ליום בבגדי לבן: ... א' ב הל"עבודת יום הכפירים פ' הלם  עבודה "רמב 7

  כהן גדול ושני השעירים שאחד מהם שעיר המשתלח והקטרת הקטורת בקדש הקדשים כל אלה בבגדי לבן הם נעשים
  
 :איכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיולכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חט) יח(א "ישעיהו פ 8
 
דאמר רב חסדא מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה : א"מסכת ראש השנה כו ע 9

  סניגור
ג דאיכא דם הפר דמדי מיניה לפנים " ואע.ג נכנס בבגדי זהב לפנים"שלא להזכיר מעשה העגל כדרך שאין כ. 'שאין קטיגור וכו: ן"ר  

ג מכניס לפני ולפנים "ג דאיכא ארון וכפורת לפנים מצופים זהב ואיכא כף ומחתה של זהב שכה"ואע. הא אשתני ולא מינכר איזה דם הוא
מי בא להתנאות אנן לא חיישינן אלא שלא יתנאה חוטא במה שחטא בו וכף ומחתה אינם להתנאות אבל בגדי זהב הם להתנאות ושופר נ

על מזבח שבהיכל בחוץ האי שופר ' ולהרצות אל אדוניו ואף על גב דמבחוץ לא חיישינן להא דהא משמש בבגדי זהב על מזבח החיצון ואפי
וטלית מצוייצת שהוא מוזהבת מותר ללבוש ביום הכפורים דהא . כיון דלזכרון אתי ולהכניס תפלתן של ישראל לפני ולפנים כלפנים דמי

  :כלחוץ דמיודאי 
  

   ו' הלעבודת יום הכפור'  א מהל"ם פ"רמב   10
  

  ואיל לעולה,   פר לחטאת 11
      אחד לו ולמשפחתו ואחד לכל הכהנים: וכשמביא את הפר שלו אומר  וידואיים  

  
   נכלל בקרבנות שלו אבל עם וידוי נפרד 12
  

   שעיר לחטאת ואיל לעולה 13
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The Korban for the entire Jewish people was a Seir, a goat. Similarly, the Seir HaMishtaleach, which 

had to be thrown over a cliff was a goat. These had to be similar in appearance, the significance of which we 
will deal with later. The blood of one of these goats becomes a 2חטאת הפנים . With this Korban the Kohen Gadol 
goes behind the paroches into the Holy of Holies3, that which would bring death to himself or any other Jew at 
any other time. Even on Yom Kippur, there are a series of offerings that he had to bring, before he was ready 
(and it was safe) to enter the Holy of Holies4. But there was one more thing –  

 
 

   בזאת יבא אהרן אל הקדש:גטז 
  

“With this” Aaron should come into the Holy of Holies. Chazal tell us that “this” is the Jewish People. 
It is because he is representing the Jewish people, that they are all united under him that the Cohen Gadol can do 
such an awesome thing5.  

 The Kodesh Kedoshim is a place so thick with holiness that, if a person were to go there under normal 
circumstances, his soul would fly out of his body and he would die. Even if a Cohen Gadol were to go there on 
any other day this would happen. The holiness of Yom Kippur was such that it raised the Cohen Gadol 
sufficiently so that he could emerge from this awesome place, soul and body intact. Even then, there were many 
cases when the Cohen Gadol’s personal level was inadequate. The consequences were swift, predictable and 
final. A rope was attached to the Cohen Gadol to drag him out, should he not make it out alive. 
 In fact, our parsha starts off with a warning – get too close to G-d like Nadav and Avihu, and your 
souls will soar upwards to HaSh-m, leaving your body a lifeless mass6.    ולא ימות... אל יבא בכל עת אל הקודש .  
This seem to be contradictory. The Cohen is ordered to go where no man dares tread. Yet he is warned off – 
except for this one awesome day. He learned from Nadav VeAvihu how to achieve the holiness for which they 
gave their earthly lives, and how to do this and still keep body and soul intact7. 

Something about this day, when we remove ourselves from the physical world – no eating, drinking, or 
physical pleasures of any kind – allows us to be like Malachim8. And a Malach – at least the appointed High 
Priest Malach – can go safely where no man could survive. On this holiest of days,  the holiest level of the three 
dimensions of the world merge – נשמה, נפש, עולם . In fact, says the Shem MiShmuel, at this level the soul of the 
High Priest begins to soar beyond the dimensions of time and space9. And together with him, to some degree, is 
the Jewish People – they would stand shoulder to shoulder in the Beis HaMikdash and yet still find plenty of 
room to bow – literally defying space10.  
                                                                                                                                                                                         

יר של העם בנפרד בקודש הקדושים מערבים את דמיהם ביחד להשות על המזבח אחרי הזאת הדם של חטאת הפר שלו וחטאת  השע  
  )מזבח הפנימי(הנחושת 
  ה ופשט את בגדי הזהב שנותן את סדר העבודה"י טז כג ד"ןעיין רש  

  
  כ חטאת ועושה וידוי שלישי עליו" השעיר הוא ג 1
  

2 The blood gets sprinkled on the paroches and on the inner alter (Mizbeach HaKetores).  
 

ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל ) ב( :וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו) א( טז  3
ש בפר בן בקר לחטאת ואיל בזאת יבא אהרן אל הקד) ג( :הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת

 :לעלה
 :כ כמו שמפורש בסוף הפרשה בחדש השביעי בעשור לחודש" ואף זו לא בכל עת כי אם ביוה-'  יבא אהרן וגובזאת :פסוק ג י"רש 

 
 )ויקרא טז ג(' דכתיב בזאת יבא אהרון אל הקדש וכו 4
  

, והיא מקור הברכה, בא כי משם יתחיל ויעלה ויבא אל הקדש שהיא החכמהוהעד על זה לשון י, ד הקבלה בזאת היא כנסת ישראל"וע: רבינו בחיי 5
  והוא

 
 י בריש פרשתינו שפסןק הראשון הוא אזהרה"כן פירש רש 6
 

כי הם היו במדרגת מלאכים ממש , מעבודת נדב ואביהו) להיות כמלאכי השרת(וכלל ישראל זכו לזה : דף מט, אחרי מות,  אור גדליהו 7
מ לא רבדו אותה "ואף דלאחר חטא העגל אבדו דני ישראל מדריגה זו מ.  נעשה קודם לנשמע–יגת כלל ישראל במתן תורה מדר, "עושי דברו"

  .ביום הכפורים להיות דומים מה למלאכי השרת: הנשמע"אחר " נעשה"וזכו לשוב למדרגת , מדרגה לגמרי
  
  למלאכי שרתפ ביום קדוש זה מתדמים הם "שעכ: דף מט, אחרי מות,  אור גדליהו 8
  
וההינו דשבת הוא , בשנה הוא יום הכפורים כי הזמנים המקודשים יש בהם זמנים מתחלפים: דף רסו, ה"שנת תרע, אחרי מות,  שם משואל 9

מתיחס יותר לסדר , וים טוב דבית דינא מקדשין ליה וגם אוכל נפש מותר בו, קביעא וקיימא והוא מעין עולם הבא נחשב לגמרי בלתי טבעי
ומכל מקום אין בין יום הכפור לשבת אלא שזה זדונו , שבי דינא מקדשין ליה, ויום הכפורים, וכמו לימות המשיח, ע אלא טבע מקודשהטב

  . הנה הוא מתיחס לקיבוץ סדר הטבע ולמעלה מהטבע יחדיו, בידי שמים וזה בידי אדם
אהא ) יטמא פרק ה סוף הלכה ב(ובירושלמי ) כא' ף פסו(ומכל מקום איתא במדרש , ובנפש יש לומר שכהן גדול שהוא אדם בטבע  

ועל כן בוין הכפור נכנס כהן גדול , אם כן נתקבצו בו הטבע ושלמעלה מן הטבע' דבכל אדם לא יהא בוהל מועד וכהן גדול לאו אדם הוא וכו
  לפני ולפנים

והנהגת הנסית ... גת הטבע שהיא נרמזת באות ז כי בזאת כולל הנה' בהפסוק ב זאת יבא אהרון וגו...   שכולם נרמזים במלת בזאת   
לפי האמור יתפרש הכתבו על יבא בכל עת שהוא ... נרמזת באות א ואות ת  שהן כל אותיות התורה מאלף עד תיו שבכחן משנה את הטבע  

והאי , כהן גדול בנפשאלא בזאת שהוא קיבוץ הטבע ושלמעלה מן הטבע גם בשנה ונפש ורומז ליום הכפור בשנה ו, מתיחס לעולם הטבע
  )ש"ועונה את הקושיא שמקשה בריש דבריו ע(בשאת היא הקדמה לכל הפשרה 

    
ש שאומר שגם "ע. (שהוא הכנס גשם בגשם קיבוץ שני הפכים במקום אחד) ה"אבות פ(עומדים צפופים ומשתחוים רוחים :  שם משמואל שם 10

ל לאחד כשמערכת הנסים פועל לזה שזה הפלא ההכי גדול וכמו שהבאנו ש עוד שחידש שהפלא הוא שהטבע פוע"ארץ ישראל היא ככה וע
  )ש"ע, שיטתו בהארה הקודמת
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“The Kohanim and the people standing in the Azarah became like angels, no longer subject to human 
needs. They were not weakened by their lengthy standing, nor did they feel the crush of the enormously 
crowded mass1.”   

For the  Beis HaMikdash was a place which, to begin with, lent itself to higher dimensions – the Aron 
stood in the Holy of Holy Holies and, though it has definite dimensions – was not included in the spatial 
arrangements of the Beis HaMikdash2. 

But the day does not exist in isolation. The reason that we make it to Yom Kippur is because G-d’s 
Shechinah stays with us even when we are Tameh –  

 .3השוכן אתם בתוך טומאתם: טז טז

Therefore: 

  שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם) לא.. (.והיתה לכם לחקת עולם : טז כט

Because: 

והיתה זאת לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם ) לד ( תטהרו' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד) ל(
  ...  אחת בשנה 

  

 How did the Cohen Gadol reach such an awesome level of holiness? The day itself certainly did its bit. 
But it required enormous preparation on the part of the Cohen Gadol to take full advantage of this holiness.   

Seven days before, the Kohen Gadol went to live in the Temple area, was twice sprinkled with the 
ashes of the Parah Adumah and learned what he had to about the Yom Kippur service. Yom Kippur night, the 
Kohen Gadol did not sleep at all. The first part of the night he studied with the Chachamim. At about midnight, 
the avodah began, starting with the Trumas HaDeshen4.  

 But there were other factors that also helped the Cohen Gadol. The first were the Avos. Moshe 
Rabbeinu himself had only achieved his holiness on Har Sinai in the Zechus of the Avos. The Cohen Gadol not 
only followed in his footsteps but, as Chazal explain, each one of the Korbanos he brought was carefully chosen 
to simulate the animals which the Avos brought on different occasions5.  
 The second factor was the power of the Jewish people as a whole.   

  בזאת יבא אהרון אל הקודש

   .With this” – with the merit of the Jewish people, may you come into the Holy of Holies6“ - בזאת  
Aaron was able to go where no man dare tread because he emerged as a part of Klal Yisroel, and used their 

                                                                                                                                                                                         
   

1 Eliyahu Ki Tov, Book of Our Heritage, vol.1, pg. 118 
 

   הארון אינו מן המדה 2
  
  י שם" וכפירוש רש 3
  
   עבודותובליל יום הכפורים בחצות מפייסין לתרומת הדשן ושאר:  מנחת חינוך קפה י 4

  א ' ד הל' ב וביתר ביאור בפ' ב הל"עבודת יום הכפירים פ' ם  עבודה הל" וסדר היום מובא ב רמב
   

ואל הבקר רץ ) בראשיתיח ז(שנאמר , פר כנגד אברהם) י כא יא"תק(ואמרו במדרש . ' יבא אהרן אל הקודש בפר בן בקר וגובזאת :ג טז  יקרכלי 5
כוונת מדרש זה לומר . וקח לי משם שני גדיי עזים) שם כז ט(שנאמר בו , ושני שעירי עזים כנגד יעקב, רתו אילשנקרב מו, ואיל כנגד יצחק. אברהם

כך כהן ', אלהי אבותם אלהי אברהם וגו' למען יאמינו כי נראה אליך ה) שמות ד ה(ש "א בזכות האבות כמ"כ' כשם שמצינו שגם למשה לא נראה ה
 בפרקי(ל דרשו "כ כי גם רז"ש ואל הבקר רץ אברהם סובר מדרש זה שהיה ביו"כ כי מ"ויש בכולם רמז ליו.  האבותבזכות' כ נראה אליו ה"גדול ביוה

פ שעשה סעודה "אל אברם באלוני ממרא הכל היה ביום אחד ואע' וסובר שכל המעשה מן וירא ה, כ"בעצם היום נימול אברהם שנימול ביו) א כט"דר
ואיל של יצחק יש במדרש שהיה המעשה ההוא ביום כיפורים . רה עדיין היה מחמיר על עצמו ולא על אחריםמ אחר שלא נתנה התו"ביום ההוא מ

ושני . 'יראה כי בענן יראה שמה ה' שבכל שנה ביום זה ה. יראה' וראייתו מן פסוק אשר יאמר היום בהר ה) וירא כב יד'  ילקוט ראובני פרייןע(
טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהם תקבל הברכות וטובים לבניך שעל . שני גדיי עזים טובים) ידר סה "בר(שעירים של יעקב אמרו במדרש 

 :ומאז הובטח יעקב על כפרת יום קדוש זה על ידי שני שעירים, כ"ידיהם מתכפר להם ביו
 

העד על זה לשון יבא כי משם יתחיל ויעלה ויבא אל ו, ד הקבלה בזאת היא כנסת ישראל"וע…  -בזאת יבא אהרן אל הקדש ) ג (:ג טז  בחיירבינו 6
והוא באור לזה , ומזה אמרו חכמי האמת במדרש', שאו ידיכם קדש וברכו את ה) תהלים קלד(והוא שכתוב , והיא מקור הברכה, הקדש שהיא החכמה

וזאת ) דברים ד(שנאמר , בזכות התורה, ידו גדול נכנס לבית קדש הקדשים חבילות חבילות של מצות יש בןכשהיה כה, בזאת יבא אהרן אל הקדש
בזכות ירושלים שנאמר , אשרי אנוש יעשה זאת) ישעיה נו(בזכות שבת שנאמר , זאת בריתי אשר תשמרו) בראשית יז(בזכות מילת שנאמר , התורה

) דברים לג(בזכות יהודה שנאמר , םוזאת אשר דבר להם אביה) בראשית מט(בזכות השבטים שנאמר , זאת ירושלים בתוך הגוים שמתיה) יחזקאל ה(
בזכות המעשרות שנאמר , וזאת התרומה) שמות כה(בזכות התרומה שנאמר , זאת קומתך דמתה לתמר) שיר ז(בזכות ישראל שנאמר , וזאת ליהודה

את כי ענין אחד לכלם והכל כל הדברים האלה רומזים אל המדה הז.  יבא אהרן אל הקדשזאתבזכות הקרבנות שנאמר ב, ובחנוני נא בזאת) מלאכי ג(
  :וזה מבואר, הוא העשירי קדש שמשם יבא אל הקדש, הולך אל מקום אחד
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power to enter1. Aaron entered the Temple as the Shaliach of Bnei Yisrael. It was as if the whole Jewish people 
was entering this Holy of Holies2. No man on his own would have the spiritual power to transcend normal 
human limitations and emerge from the Holy of Holies with body and soul intact. Like Moses, the Cohen Gadol 
had a general soul, covering the spirituality of the whole Jewish people3. While the Cohen Gadol was in the 
Holy of Holies, it says of the nation – והכהנים והעם העומדים בעזרה – the עזרה comes from the word עוזר to 
help. For the nation and the Cohanim were the helpers of the Cohen Gadol in his task4. 
 From the very outset, Moshe is told concerning Aaron: 

  5שראלואתה הקרב אליך את אהרון אחיך מתוך בני י: שמות כח

 And of this Jewish people it says:  

  6השוכן אתם מתוך טומאתם: טז טז

 When the Jewish People do not merit to see the Shechina, neither can the Cohen. For even the greatest 
of the great needs to draw on this power of the Jewish People. The special effect of Yom Kippur which we 
described above is first and foremost on the Jewish People, raising them up sufficiently to allow Aaron to enter 
the Holy of Holies on this day. 

 It was just this which was so disastrous for Nadav and Avihu. They were indeed great and holy people, 
so great that they could pasken for themselves and not need to refer to Moshe. In fact they may well have been 
more holy than even he7.  They saw themselves as so way ahead of the rest of the nation that they were 
constrained to setting their own spiritual horizons. In their great holiness they found themselves unmarried and 
without children8, cut off from their Jewish brethren. And in this act they lost sight of the source of their power, 
the Jewish people, and could not sustain entry into that holy place. 
  The Avodah of the Kohen purified the nation to the degree that they were then ready to receive the 
final Slicha and Tahara from HaSh-m. That could only come  through directly facing their maker – לבד('לפני ד (
 .and for this we need a day of fasting and Teshuva9. Yom Kippur beckons - תטהרו

 

Appendix: The Avoda of the Cohen Gadol.  

                                                            
  שהכהן גדול נכנס לקודש הקדושים רק בכוחם של כלל ישרל: בשם הכלי יקר שם אחרי מות א  נתיבות שלום 1
  
  כאלו נכנסו כל אחד מישראל ובהכנס הכהן גדול לפני ולפנים היה נחשב  :28' אור גדליהו ליום הכפורים עמ 2
  
  כי הכהן הגודול היה הנפש הכוללת של כלל ישראל: 28' אור גדליהו ליום הכפורים עמ 3
  
והיינו , עזרה מלשון עזר וסיוע, א והכהנים והעם העומדים בעזרה"א בספר הקדוש תפארת שלמה על מד"וכמד: נתיבת שלום  דף עו 4

 דולשהכהנים והעם היו עמדים לעזרת הכהן ג
 
 בכחם ובזכותם, שלא זכה מקריבה זו כי אם מתוך בני ישראל 5
  פ שהם טמאים שכינה ביניהם"אע: י"רש 6
 

אהרון אחי יודע , אמר ליה משה לאהרון, י  שם בשם התורת כהנים"דהנה על הפסוק בקובי אקדש איתא ברש:  כתב הנתיבות שלום שם 7
  .עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. סובר או בי או בךוהייתי , הייתי שיקדש הבית במיודעיו של המקום

.  
  ח' ויקרא  רבה פ 8
  
והטעם שתצטרכו עם זה גם לשביתה וענוי הוא כי אמנם הכהן בעבודתו בלבד יכפר ועמין הכפור הוא : טתהרו' ה לפני ד" ספורנו טז ל ד 9

בלבד וזה בוידוי ותשובה ' הטהרה והסליחה הגמורה תהיה לפני דאבל השגת תטהרו '  לפני ד) מ"מ(הקטנת החטא והכנתו לקבל סליחה 
  שהוא לבדו ישע אמתתם ובשביל כך שבתשבתון הןא לכם

יש עבירות שהן מתכפרים מיד ויש עבירות שאין , פ שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר"אע: ד' תשובה הל' א מהל"ם פ"רמב 
'מתכפרים אלא לאחר זמן וגו  
 

Kaparah comes after Teshuva, but does not prevent Teshuva from happening: 
 

ז צדיק גמור וזהו רק לתרומה המורם מן החול "ל כפרה לא מעכבת דתשובה אפילו הרהור בלבו הר"וקיי: צדקת הצדיק יב, רב צדוק הכהן
ש בתרומה דכפרה לא "ותלי זמן קבלת עומ. כ לרפא את הקודם"צריך גאבל לקדשים הרוצה להתקדש ולהיות קדוש . פ בגדר צדיק"הגמור להיות עכ
 ש"מעכב לקבלת עומ

 
Sometimes, Kaparah requires Suffering and Death:  

 
כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים ארפא :  ם שם"רמב

ובאלו נאמר כי ביום . תשובה תולה  ויום הכפורים מכפר. עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה . ' וגומשובותיכם
ולעולם אין .  תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה, עבר על כריתות  ומיתות בית דין ועשה תשובה. הזה יכפר עליכם

במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה . 9לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונםמתכפר 
. פ שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו  ובאו עליו יסוריןאינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות"שעבר אבל המחלל את השם אע

  9אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון' צבקות וגו' ם הכפורין ויסורין כולן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונכלה באזני דאלא תשובה יו
  



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 100 of 215 

 At about midnight, the avodah began, starting with the Trumas HaDeshen1. The morning Tamid was 
done at day break, and all of the regular daily avodah2 up to and including the Yom Kippur Musaf3.  He then did 
a Viduy on his Chatas HaPnim (the Par) for himself, his family and all of the Kohanim4, mentioning G-d’s name 
(as it is written) 3 times5. G-d’s name was mentioned a total of 10 times during the service. 

 “On this Holy Day, in this sacred place, when the Kohen Gadol – the holiest of men – purified and 
sanctified himself till he rose above all that was earthly, and was about to pronounce the ineffable Name – His 
mouth was opened, and the Holy and Glorious Name ‘emerged; expressly of itself6.” 

  It was at then that the nation prostrated themselves7. The Cohen Gadol followed by taking the Ketores, 
placing it between the staves of the Aaron in the Kodesh HaKedoshim. This the Meforshim identify as critical to 
protect him from dying when entering there.  He exited, prayed in the heichal, and returned to the Kodesh 
HaKedoshim with the blood of the Par which he sprinkleed up and down. He reentered the Kodesh HaKedoshim 
with the Seir (the Chatas HaPnim of the nation)8. He mixes the blood of both and exits to the Heichal where he 
sprinkled from this blood on the inner mizbeach. He exited, did a viduy for the whole nation on the Seir 
Hamishtaleach9, and sent it out with one of the Kohanim. A cord of red painted wool was tied around the horns 
of the Seir, with part of it cut off and hung up on the entrance to the Heichal. If Klal Yisroel were forgiven by 
G-d that year, then both parts of the cord turned white, as per the verse in Yehsayahu 1 which compares sin to 
red threat and forgiveness to them turning white like snow. 

The Kohen Gadol then completed the Korban Par and Seir on the outer mizbeach, read from the Torah, and 
finished all the other korbanos. He went back into the Kodesh HaKedoshim to remove the Ketores. (The pasuk 
dealing with this is not in the right chronological order10.) He then does the afternoon Tamid.  

“All that day the people stood on their feet, crowded together, without moving or emitting a sound. For 
twelve hours consecutively, their hearts were filled with holiness and awe, and their eyes were lifted towards the 
place where the Cohen Gadol performed the avodah all day11.” 
 

                                                            
  ובליל יום הכפורים בחצות מפייסין לתרומת הדשן ושאר עבודות:  מנחת חינוך קפה י 1

  א ' ד הל' אור בפב וביתר בי' ב הל"עבודת יום הכפירים פ' ם  עבודה הל" וסדר היום מובא ב רמב
   

ם "רמב" (מקטיר קטורת של שחר ומטיב את הנרות ומקטיר אברי התמיד והחביתין והנסכים ככיל סדר התמיד של כל יום" אחרי התמיד  2
  ) א' ד הל"עבודת יום הכפורים פ' הל

  
  )שם( ואם היה שבת מקריב מוסף שבת קודם  3
  

זה שנאמר בתורה וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל מפי השמועה למדו שזה : ו' ב הל"עבודת יום הכפירים פ' ם  עבודה הל"רמב 4 
  'נמצאת למד שהוא מתודה ביום זה שלושה וידויין השלישי על ידי ישראל על שעיר המשתלח וגו.וידוי דברים

 אחד בעבור עצמו וביתו ושני בעבור –מסביר שם שעושה שני וידויים על הפר שלו : ד"עבודת יום הכפירים פ' ם  עבודה הל"וב רמב  
  כל הכהנים

  
  
   ו' הלעבודת יום הכפור'  א מהל"ם פ"רמב  5
  

6 Eliyahu Ki Tov, Book of our Heritage, pgs. 122-3 
   ז' הלעבודת יום הכפור'  א מהל"ם פ"רמב  7
   

8 In the heichal he slaughters it and enters the Kodesh HaKedoshim with its blood, sprinkling it in the 
Kodesh HaKedoshim. 

  ו' ב הל"עבודת יום הכפירים פ' ם  עבודה הל" רמב 9
 

  ן שם"י ורמב" טז כג עיין רש 10
  

11 Eliyahu Ki Tov, Book of Our Heritage, vol. 1 pg. 112 
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 2.The Seir HaMishtaleach 
 
SUMMARY: 
 

As a part of the Yom Kippur service, two similar looking goats get chosen by lots and go in opposite 
directions. One goat goes into the Holy of Holies, the other, the Seir HaMishtaleach does not make it as a 
korban in the Beis HaMikdash at all. It gets thrown, backwards, over a high, rocky cliff called Azazel, its limbs 
breaking into pieces before it is half way down. Somehow, this process has a great atoning power, and the verse 
testifies that the Seir carries all the sins of the Jewish people. 
 Chazal state in point blank fashion that understanding the purpose and nature of the Seir 
HaMishtaleach is an intellectual challenge.  Seemingly the grandest and holies moment of the year, the 
disappearance of the Kohen Gadol behind the Paroches, was really not as comprehensively effective as a goat 
that had no place as a Korban even on the outer Mizbeach and instead got thrown over a cliff!  
  The viduy which the Kohen Gadol made for the Jewish People was done on the Seir HaMishtaleach 
rather than on its look alike, the Chatos Hapnim. It seems strange though, that seemingly the grandest and 
holiest moment of the year, the disappearance of the Kohen Gadol behind the Paroches, was really not as 
comprehensively effective as a goat that had no place as a Korban even on the outer Mizbeach and instead got 
taken to a totally barren desert, thrown over a cliff witnessed, at a distance, by just a handful of people.   
 The Seir which becomes the Chatos Hapnim comes to connect us more strongly to G-d, while the Seir 
HaMishtaleach comes to break our ties with impurity. The former is chosen by the right hand of mercy, the 
latter by the left hand of justice. Both were given as gifts by man to G-d. The Cohen Gadol does a semicha on 
the Seir HaMishtaleach and confesses for the sins of the whole Jewish nation. The Seir then receives all the sins 
of the Jewish nation. When it does this it becomes so impure that it is considered dead long before it is killed. 
The Cohen who takes it also becomes impure. The nation then waited with baited breath for word that the Seir 
had reached the desert. As the Seir fell down the cliff,  a purple ribbon which hung in the Beis Hamikdash 
which, at that time, turned white, as an indication that the sins of the nation had been forgiven. The symbolism 
is clear. Here is something, designated to carry all the sins of the nation, which becomes so weighted with 
impurity that it can no longer be sacrificed on the alter. 
 If the sins of the Jewish people were a part of their essence, there could be no such event as the Seir 
Hamistaleach. It is only because the Yetzer  Hora is an artificial invention that allows us to throw it over a cliff. 
And in fact, it is the very act of choosing the one goat for the Holy of Holies that renders the second goat the 
Seir HaMistaleach. The first goat is raised up in holiness, automatically separating from the evil, and evicting it 
from all human existence where after it will perforce destruct. 
  The Seir represents one of the intermediary forces which G-d set up to bestow His goodness on us. 
The force of the Seir is the one that gives us choice and hence is the force through which all destruction, dispute 
and human separation flows. This is represented by the destructive cliff in a barren desert over which the Seir is 
thrown. In fact, the person who accompanied the goat died within the year.  The cliff was in a barren desert. 
Were it to be in a fertile plain, the Seir would cause it to become barren.  Yom Kippur is a day when 
even these forces line up to support rather than destroy the Jewish people. This wretched agent of G-d also gets 
to participate in the holiness of the day.  It does so by accepting all the evil of the Jewish people on itself, 
leaving the Jews pure and holy. It shows that ultimately all that happens in this world has its roots in the Divine 
Will.   
 Like the only other animal to be sacrificed outside the Temple grounds, the Parah Adumah, its purpose 
is decidedly one of purification. The Goralos – the lots – to choose between the goats also shows that this is not 
our choice. We bring the two goats to G-d’s door so to speak – they are both given to Him. And it is His choice 
to give the one goat to be sent to Azazel.  We are but agents of His will.  
 In another generation, Haman was also to draw lots to determine the future of the Jewish people. But 
G-d had already drawn the lots of the Seir on the side of the Jewish people and shown how even destructive 
forces will ultimately line up with this. So Haman’s lots start the process of his own destruction.   
 Haman was the descendent of Eisav, the bitter enemy of his brother Yaakov. Yaakov ultimately won 
the battle of the birthright and his father’s blessings by bringing two goats. One he used as the paschal lamb and 
one he brought to his father, to appease his father’s request of a gift from Eisav. These two goats were the 
forbears of the two goats brought on Yom Kippur. The first is the goat brought into the temple. The blood of this 
goat represents the blood of the Jewish nation, for goats blood, unlike other animals, looks similar to human 
blood. (This is why Yosef’s brothers used goats blood to soak his coat and claim he was killed.) 
 The second is the Seir Hamishtaleach, which was thrown over a cliff was in lieu of Eisav’s gift. It may 
seem superficially that these two goats are the same, that Eisav looks, dresses and speaks like Yaakov. But a 
deeper look will show the complete opposites of their real essences – one to the Holiest of Holies and one to 
utter destruction.  
  The verse states that the Seir comes to bear כל עונותם, all the iniquities of the Jewish people. The 
Midrash interprets  עונותם as  עונות תם - The עוונות of Yaakov, איש תם. The Seir comes to reveal that the core 
of the Jewish people remains pure. We will have nothing to do with the Seir Hamishtaleach and the ideas it 
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represents. The cliff of destruction, the impurity of the accompanying Cohen, the whole procedure creates a 
huge distance between us and that Seir, as indeed there always was. With or without the physical procedure, 
Yom Kippur is just a time of that clarity. 
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:DETAIL 
 

The Seir HaMishtaleach was the strangest of Korbans, if it is to be called a Korban at all1. Two similar 
looking goats get chosen by lots2, in itself a strange event, and go in seemingly opposite directions. One goat 
goes into the Holy of Holies, the other, the Seir HaMishtaleach does not make it as a korban in the Beis 
HaMikdash at all. It gets thrown, backwards, over a high, rocky cliff called Azazel3, its limbs breaking into 
pieces before it is half way down4. Somehow, this process has a great atoning power, and the verse testifies that 
the Seir carries all the sins of the Jewish people5. 
 The first Seir was one of two Chataos HaPenim, the only two Korbanos in the year whose blood was 
brought into the Holy of Holies. But, as Rashi tells us, the Kaparah of these Korbanos was quite specific – they 
came only to atone for Tumas HaMikdash and not for the overall sins of Klal Yisroel. In fact, the viduy which 
the Kohen Gadol made for the Jewish People was done on the Seir HaMishtaleach rather than on its look alike, 
the Chatos Hapnim.  
 It seems strange though, that seemingly the grandest and holiest moment of the year, the disappearance 
of the Kohen Gadol behind the Paroches, was really not as comprehensively effective as a goat that had no place 
as a Korban even on the outer Mizbeach and instead got  taken to a totally barren desert6, thrown over a cliff 
witnessed, at a distance7, by just a handful of people.   
 The Seir which becomes the Chatos Hapnim comes to connect us more strongly to G-d, while the Seir 
HaMishtaleach comes to break our ties with impurity. The former is chosen by the right hand of mercy, the 
latter by the left hand of justice8. Both were given as gifts by man to G-d9. The Cohen Gadol does a semicha on 
the Seir HaMishtaleach and confesses for the sins of the whole Jewish nation10. The Seir then receives all the 
sins of the Jewish nation. When it does this it becomes so impure that it is considered dead long before it is 
killed11. The Cohen who takes it also becomes impure12. The nation then waited with baited breath for word that 
the Seir had reached the desert13. As the Seir fell down the cliff,  a purple ribbon which hung in the Beis 
Hamikdash which, at that time, turned white, as an indication that the sins of the nation had been forgiven1.  

                                                            
 הוא בגלל שמרוב טומאתו היות שנושא את כל החטאים ן שאינו קרבן אמנם בספורנו טז ה כתב שהסיבה שהאינו נקרב על המזבח"כתב הרמב 1

  של כלל ישראל  אינו נקרב
 

ידיו בקלפי ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל ונותן עליהם ' לשמאל ונותן ב' לימין וא'  מעמיד א-  ונתן אהרן על שני השעירים גרלות :ח טז  י "רש 2
 : לעזאזלאת שכתוב בו לשם הוא לשם ואת שכתוב בו לעזאזל משתלח

   א' הלעבודת יום הכפור'   מהלג"ם פ"רמב 
  

 :חתוכה. ארץ גזרה' הוא הר עז וקשה צוק גבוה שנא) כ"ז ת"יומא ס (-עזאזל  :ח טז  י "רש 3
 
   זז' הלעבודת יום הכפור'   מהלג"ם פ"רמב  4
  
ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ) כב: (לעזאזל המדברהלשלח אתו  והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו) י( טז 5

 :ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר
שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתודה : תשובה א ב' ם הל"וברמב 

 הקלות והחמורות בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה בין שהודע לו בין עליו את כל עונות בני ישראל שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה
שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח והוא שעשה תשובה אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות ומה הן הקלות ומה 

פ שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות ושאר מצות לא תעשה "הן החמורות החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת ושבועת שוא ושקר אע
  :ומצות עשה שאין בהן כרת הם הקלות

 
  ם ארץ חרבה שאין בה שום תבואה שהיא גזורה ונכרתה מכל טוב"ארץ גזרה וםירש הרשב: טז כב 6
  
  שעיר המשתלח' יומא פ, משנה 7
  

, סימן יפה כשהגורל עלה בימין' ה הגיד הענין שהי"ר זצללה"ק אבי אדומו" דהנה כונראה  :]ג"שנת תרע[ מצורע - שם משמואל פרשת מצורע 8
הוא לקשר ' והשעיר לה', ש ונשא השעיר עליו את כל עונותם וגו"משום דשעיר לעזאזל הוא להדחות את הפסולת ולנקות את ישראל מהעבירות כמ

דכשהקירוב הוא בימין מעורר כן ' ובודאי הפי. ד"עכת, ה שראוי לקרב דוחה הפסולת וזה ימין מקרבת ממאלכ זה הוא ש"א, את נשמת ישראל בשרשן
אבל כשהקירוב הוא בשמאל שהיא , כ ראוי"מי שעדיין איננו כ' ובכן יכול להתקרב אפי, ה שהיא מדת החסד הוא המקרב"למעלה שימינו של הקב

    . הדיןבמדתמדת הדין איננו יכול להתקרב רק הזוכה גם 
 
 ה"לומר שאף אותו של עזאזל היה נותנו להקב', שאמר והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה: רבינו בחיי טז ז 9
 

וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ) כא (10
  :ושלח ביד איש עתי המדברה

  . בנין אב לכל הסמיכות שיהיו בשתי ידים- שתי ידו את :כא טז חזקונ 
אין לי אלא . והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'  כיצד הוא מתודה אנא השם חטאו ועוו ופשעו וכו- והתודה עליו  

 וםשעיר הנעשה לי, חטאתם לכל חטאתם, עיהםפשעיהם לכל פש, אונסיהן ספקותיהן שגגותיהן מניין תלמוד לומר עונות לכל עונות, וידוייהן
, ד"הכפורים מכפר על זדון טומאת מקדש וקדשיו ועל שאר עבירות שבתורה קלות וחמורות שגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות ב

 .שעיר המשתלח מכפר
 

שנתכוון באומרו יעמד חי שלא , ולדרכינו יתפרש על נכון, בה דרושיםדרשו הר) כ"בתו(ל "ורבותינו ז,  חי צריך לדעת הכוונהיעמד :י טז  החייםאור 11
 יותלה, ועל שמה יקרא הגוף בלא נשמה מת, פירוש לצד כי בחינת הרע נקראת מת, אלא יניחו חי, יתודה עליו תיכף ומיד כשיעלה עליו הגורל

הנה הוא מת כלול מכל מיני ', ותן עליו כל העונות והפשעים וכווהשעיר של עזאזל כשמתודה הכהן עליו ונ, ששולטת בו בחינת הטומאה הנקראת מת
ונשא השעיר ' על ראש השעיר החי והתודה וגו' ולזה תמצא שאומר עוד אחר כך וסמך אהרן וגו: וצוה האדון שלא יעשהו מת אלא יעמד חי, מיתות
שכבר כוחות של מיתה ירדו , מר שאחר שהתודה עליו אינו חילו, ואחר כך אמר השעיר ולא הזכיר החי, כי מתחילה קודם שהתודה קראו חי, עליו
 : ויכבס בגדיו ורחץ בשרו במים כדין טמא מתטמאשהמשלחו ' ותמצא שצוה ה, עליו
 

 :והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה) כו(טז  12
 

שאינו רשאי להתחיל עבודה אחרת עד שהגיע שעיר למדבר ' ח ב"י יומא דס"ולמדנו בפרש. מיותרהוא .  את השעיר במדברושלח :כב  דבר טזהעמק 13
 ולא עוד' וגו החטאת אלא גם הקודם לו ויצא ועשה את עולתו י ואת חלב"ד נקיט רש"כ ואת חלב החטאת ול"שנאמר ושלח את השעיר במדבר ואח
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 Chazal state in point blank fashion that understanding the purpose and nature of the Seir 
HaMishtaleach is an intellectual challenge2. Not that the symbolism isn’t clear. Here is something, designated to 
carry all the sins of the nation, which becomes so weighted with impurity that it can no longer be sacrificed on 
the alter. 
 If the sins of the Jewish people were a part of their essence, there could be no such event as the Seir 
Hamistaleach. It is only because the Yetzer  Hora is an artificial invention that allows us to throw it over a cliff3. 
And in fact, it is the very act of choosing the one goat for the Holy of Holies, that renders the second goat the 
Seir HaMistaleach. The first goat is raised up in holiness, automatically separating from the evil, and evicting it 
from all human existence where after it will perforce destruct4. 
  It seems strange though, that seemingly the grandest and holies moment of the year, the disappearance 
of the Kohen Gadol behind the Paroches, was really not as comprehensively effective as a goat that had no place 
as a Korban even on the outer Mizbeach and instead got thrown over a cliff5. It seems like such a primitive, 
almost anti-Monotheistic act! 
 Jews live with a very direct relationship to G-d. There are no intermediaries between us and our Maker. 
But the nations of the world receive their heavenly endowment from G-d. The Seir, says the Ramban, is G-d’s 
request of us that, once a year, we give recognition to these intermediaries. It is as if a person made a meal for 
his master and the master told him to give a morsel to one of his servants6. The morsel to the servant also 
becomes an honoring of the king and fulfillment of his will7.   
 Now one of the intermediary forces which G-d set up is the force through which all destruction, dispute 
and human separation flows8. This is represented by the destructive cliff in a barren desert over which the Seir is 
thrown9. In fact, the person who accompanied the goat died within the year10.  The cliff was in a barren desert. 
Were it to be in a fertile plain, the Seir would cause it to become barren11. Yom Kippur is a day when even these 
forces line up to support rather than destroy the Jewish people. This wretched agent of G-d also gets to 
participate in the holiness of the day12.  It does so by accepting all the evil of the Jewish people on itself, leaving 
the Jews pure and holy13. It shows that ultimately all that happens in this world has its roots in the Divine Will. 
Yes, says the Ramban, this strange act is subject to misinterpretation14. But, like the other animal to be sacrificed 
outside the Temple grounds, the Parah Adumah, its purpose is decidedly one of purification15. The Goralos – the 

                                                                                                                                                                                         
ג הגיע שעיר "בר כמובן מסדר המשנה דתנן אמרו לו לכהת דוקא אחר שנודע שכבר הגיע השעיר למד" קרהפילואלא א

 :ת עבודה היא לענין זה משום דצורך עבודה שאחריה היא"שגם קרה. ג לקרות"כ בא לו כה"ואח' כו
 

 ):א סזיומ(כמו שמוזכר בדברי חכמים ,  לשון של זהורית מלבין בשעת שלוחו של שעיר בדחייתו לצוק כשנעשה אברים אבריםולכך :כא טז ן"רמב 1
 
לבישת שעטנז ופרה אדומה ושעיר המשתלח ולא , דברים שיצר הרע מקטרג בהם ואומות העולם משיבין עליהם, )להלן יח ד( ואת חקותי  :כ יג ט"ת  2

 ', כי הם על אישי ה, מצאו בקרבנות תשובה לאומות העולם עלינו
 

  רק שהחטאים הם באים מבחוץ על יעקוב מצד היצר הרע, וקדוש מצד עצמוכי יעקוב הוא טהור ): א' א עמ"ח(חידושי אגדות מס שבת , ל"מהר 3
  

היא שגרמה כי כל אותן בחינות של רע ... ' אותה התרוממות בבחינה שעיר לד: 255' מובא בממעמקים אמ) (בסוף(דרשת שבת תשובה , ל"מהר 4
  . ויכלו ויאבדו–ן יבדלו לעצמן וידחו מחוץ לעצמיות הישראלי ועל ידי זה יפסידו את זכות קיומ

  
  שעיר המשתלח' יומא פ, משנה5

  
 כמי שעשה סעודה לאדון וצוה האדון את האיש העושה הסעודה תן מנה אחת לעבדי פלוני, והמשל בזה :ח טז ן"רמב 6

 
אמנם כתב '  וגו דורק הכל נתן לאדון והאדון נותן פרס לעב,  שאין העושה הסעודה נותן כלום לעבד ההוא ולא לכבודו יעשה עמו:שם ן"רמב 7

  .שלא ישחט, המשתלח איננו קרבןש) שם(ן "הרמב
 
  והפירוד והחרבןוהמכותכי הוא העילה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים  :שם ן"רמב 8
 

א בעליו ומאצילות והוא הראוי לו מפני שהו, ה ביום הכפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החרבן"צוה הקב :ח טז ן"רמב  9
   כחו יבא חורב ושממון 

 : משרתי עליוןכלמ הוא למטה במדריגה מ"לשון זילות ופחיתות כי ס, פירוש מקום של כח הזל ההוא, עזא זל…  : החיים טז כואור 
 

ר שנתו לכך היו בוררין איש  נמצא במדרש עתי שהגיע זמנו למות תוך אותה שנה שהרי הנושא את השעיר אינו עוב- איש עתי ביד :כא טז חזקונ 10
 .שהגיע זמנו למות תוך אותה שנה וחכמת המזלות היתה קלה בעיניהם

 
 משונה מסתם שאר ארצות דוגמא כי נגזר מארץ החיים מקום מופרש ומובדל מאדם שאם ישא אותו אל ארץ הראויה - ארץ גזרה אל :כב טז חזקונ 11

 .לזרע שוב לא תצמיח
 
  :לחמלתו על בעל הסעודה רצה שיהיו כל עבדיו נהנין ממנה שיספר בשבחו ולא בגנותו האדון םואמנ: ן שם"רמב 12

 
והרע שאצל הצדיק יוצא ממנו ,  הטוב שיש בהרשע נחלץ ויוצא ממנו ונמשך אל הצדיק ונדבק בשורשו הטובנמצא : פרשת קרח- ספר אוהב ישראל 13

י כל העונות וחלקי הרע שהיו בהם אל המדברה למקורו " שהיו שולחין הכנס חהמשתל וזהו היה כוונת שעיר, ונמשך לתוך הרשע ונדבק לשורשו
.  נמשך אל מקורו וקובעין לו שם דוכתא בתהומא רבא אל ארץ גזירה כי הרע אף שנדחה ממקום שהיה שם צריך ליתן לו מקום חנייתועואז הר, ושורשו

דיק מקום ללין והרע קובע מקומו אצל הרשע וקנה שם מקומו כי הוא מקורו כ כשהצדיק מוכיח להרשע ואינו שומע לו אז מצא הרע שאצל הצ"וכמ
 :ושורשו

 
לבישת , דברים שיצר הרע מקטרג בהם ואומות העולם משיבין עליהם, )להלן יח ד(ואת חקותי ) כ פרק יג ט"ת(ומפני זה אמרו רבותינו : ן שם"רמב 14

 ', כי הם על אישי ה, ה לאומות העולם עלינושעטנז ופרה אדומה ושעיר המשתלח ולא מצאו בקרבנות תשוב
 

וענינה דומה , מפני שהיא נעשית מחוץ למחנה, כי יחשבו שאנו עושים כמעשיהם וכן בפרה אדומה, נואבל בשעיר המשתלח ישיבו עלי: ן שם"רמב 15
כבוס  טומאה אעביר מן הארץ ומזה תבין טעםואת רוח ה את הנביאים) זכריה יג ב(כענין שנאמר בעתיד , לענין שעיר המשתלח להעביר רוח הטומאה

  :בכבוס הבגדים של פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים) זבחים קד(ומה שהזכירו רבותינו , בגדי המשלח את השעיר לעזאזל והשורף את הפרה
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lots – to choose between the goats also shows that this is not our choice. We bring the two goats to G-d’s door 
so to speak – they are both given to Him. And it is His choice to give the one goat to be sent to Azazel1.  We are 
but agents of His will2.  
 In another generation, Haman was also to draw lots to determine the future of the Jewish people. But 
G-d had already drawn the lots of the Seir on the side of the Jewish people and shown how even destructive 
forces will ultimately line up with this. So Haman’s lots start the process of his own destruction3.   
 Haman was the descendent of Eisav, the bitter enemy of his brother Yaakov. Yaakov ultimately won 
the battle of the birthright and his father’s blessings by bringing two goats. One he used as the paschal lamb and 
one he brought to his father, to appease his father’s request of a gift from Eisav. These two goats were the 
forbears, says the Kli Yakar, of the two goats brought on Yom Kippur. The first is the goat brought into the 
temple. The blood of this goat represents the blood of the Jewish nation4, for goats blood, unlike other animals, 
looks similar to human blood5. (This is why Yosef’s brothers used goats blood to soak his coat and claim he was 
killed.) 
The second is the Seir Hamishtaleach, which was thrown over a cliff was in lieu of Eisav’s gift6. It may seem 
superficially that these two goats are the same, that Eisav looks, dresses and speaks like Yaakov. But a deeper 
look will show the complete opposites of their real essences – one to the Holiest of Holies and one to utter 
destruction.  
 There was actually a subsequent gift, another Seir HaMishtaleach,  to Eisav. When Yaakov met Eisav 
after fleeing from Lavan he was approached by Eisav and his army. Yaakov had plenty of reason to fear Eisav’s 
wrath. Had he not stolen his blessings and fled? Yaakov appeases Eisav by giving him a gift. But there was a 
price to be paid for this, for he was thereby helping to sustain an evil man and his empire. And he was doing it 
with sheep that he was so careful to select as the purist of Lavan’s flock. Yaakov is immediately thereafter 
smitten in his sciatic tendon by the very Sar or force of Eisav. It was only after he had rectified this (seemingly 
necessary) abuse of his money, that his body was also restored to him in perfect health7. 
 Hence, the midrash8 says:  
 

עונות תם , את כל עונותם, הן עשו אחי איש שעיר) בראשית כז יא(זה עשו שנאמר , )להלן פסוק כב( ונשא השעיר עליו  
 ):שם כה כז(שנאמר ויעקב איש תם 

  
 The Seir comes to reveal that the .איש תם ,of Yaakov עוונות The - עונות תם  is darshened as עונותם 
core of the Jewish people remains pure. If we sin, it is because the enemies of goodness ensnare us in their evil 
trap from time to time. It is they who must take ultimate responsibility for the sins they have caused to others.  
 As for us, we show that we will have nothing to do with the Seir .9(כל המחטיא הרבים חטא הרבים תלוי בו)
Hamishtaleach and the ideas it represents. For us, such a Seir represents all that we despise. The cliff of 
destruction, the impurity of the accompanying Cohen, the whole procedure creates a huge distance between us 

                                                                                                                                                                                         
 
' אבל היה מעמיד אותם לפני ה, מוהיה כעובד אליו ונודר לש, ולעזאזל' כי אילו היה הכהן מקדיש אותם בפה לה, וזה טעם הגורלות:שם ן"רמב 1

 ,והוא נתן מהם לעבדו החלק אשר יבא לו מאת השם' כי שניהם מתנה לה, פתח אהל מועד
 

ולכך לא נשחוט אותו ', לכפר עליו לשלח אותו וגו'  הלפני יעמד חי) פסוק י(כמו שאמר , ואין אנחנו מכוונים בשילוחו אלא לרצון לשם :ן שם"רמב 2
  :והשני לעזאזל ולא לשמו של עזאזל, ולא לו' כי האחד לשם ה, ותרגם אונקלוס לשמא דהשם ולעזאזל  ...  אנחנו כלל

  
 

ויבז בעיניו והפיל ) ו, אסתר ג(דהיינו המן שנאמר בו ). יד, ישעיה יז(וגורל לבוזזנו . וגורל אחד לעזאזל. במסורה'  ב- וגורל :ח טז  הטורים בעל 3
  . יננו שוה לך כבר הפלתי גורלות ונפל חבלי בישראל מכל שבעים אומותה א"גורלות על ישראל ואמר הקב

 
  סוף דרשת שבת תשובה, ל"מהר 4
  
   דמו דומה לשל אדם–שעיר עזים : בראשית לז לא, י"רש 5
  

 ליצחק ועשה את האחד שעירים אלו דומים ממש לשני גדיי עזים שעשה יעקב' נראין הדברים שב. וגורל אחד לעזאזל'  אחד להגורל:  יקר טז חכלי 6
כדאיתא במדרש ' מטעמים כאשר אהב החומר וזה חלקו של סמאל שניתן לו שוחד כדי שיקבל יעקב הברכות על חלקו מצד הגדי השני שעשה פסח לה

מ חלקו כדי "תן לסשעירים אלו ני' כך לדורות בב. 'כי בו ביום ראשון של פסח היה אמר יצחק בני אוצרות טללים נפתחין היום כו) א לב"פרקי דר(
 יךוטובים לבנ, טובים לך שעל ידיהם תקבל הברכות. האומר גדיי עזים טובים) ר סה יד"בר(וכן סמכם המדרש ' שיקבל יעקב חלקו מן הגורל אשר לה
  :שעל ידיהם מתכפרים ביום כיפורים

 .פ ילקוט שמעוני ב תקו"ע) א' א עמ"ח(חידושי אגדות מס שבת , ל"וכן במהר  
 

 הוא ממעשה אבות הכלם "וידוע דכל מה שנותנים לאומות העכו. שעיר המשתלח הוא סוד המנחה ששלח יעקב לעשו  : אות קפ-קת הצדיק  ספר צד7
ה " יעקב אבינו עוכן… . שהוא מכפר על כל עבירות שבתורה המשתלח שעיר והרי אין לך בכל הקרבנות כפרה גדולה כמו . באותו דורון סימן לבנים

וכן כשהאכיל לו .). ט"פסחים קי(ל "יכף בצלעתו ברגליו על ידי נתינת מעות לנכרי שזה נקרא היקום שמעמידו על רגליו כמו שאמרו זנענש על זה ת
 בארץ על ידי שהאכיל לנכרי בא רעבון עבויהי ר) 'ו א"בראשית כ(עדשים אף על פי שהיה בשביל קניית הבכורה מכל מקום נאמר תיכף אחר כך 

והיינו לפי שהיה שלם בממונו ' שלם בגופו וכו) ב"ג ע"שבת ל(ל "ויבוא יעקב שלם ואמרו ז) ח"ג י"שם ל(ואחר כך . פי שהוא לצורךלצדיקים אף על 
 :שנשתלם לו אותו דורון שכבר ניתקן ממילא שלם בגופו בצלעתו גם כן

 
 ן" המובא ברמב )סה י( בראשית רבה 8
  

ובדין הוא כי כל המחטיא הרבים חטא , ערנות תם זה יעקב איש תם) ר סה טו"בר(ל "דרשו רז. נותם השעיר עליו את כל עוונשא :כב טז  יקרכלי 9
הרבים תלוי בו וידוע שסמאל תמיד משתדל להחטיא את ישראל וכן עשו אדום כל מזימותם להחטיא את ישראל מצד ברכת והיה כאשר תריד ופרקת 

כ תשא את חטאתם אל "ע, ואתה גרמת להם לחטוא'  בני תם לומר שיעקב מצדו תמים הוא עם הכ ראוי לטעון עליו כל עונות"ע) בראשית כז מ (ועל
ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ) יואל ב כ(סמאל שרו של עשו שנקרא איש שעיר ושליחתו אל ארץ גזירה דומה ממש למה שנאמר 

 :זה שהגיע עתו למות בזו השנה)  כאמובא בחזקוני טז(ל " אותו ביד איש עתי ארזושלח. ושממה
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and that Seir, as indeed there always was1. With or without the physical procedure, Yom Kippur is just a time of 
that clarity.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  עקידת יצחק שער סג 1
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3. Homosexuality & the Concept of Family 
 
SUMMARY: 
 

In this weeks parsha, the Torah unequivocally bans male homosexual relations: ( ואת זכר לא תשכב משכבי אשה
.תועבה הוא )  The prohibition for women is included in the verse: ג כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו:ויקרא יח . 
In addition, there are up to four other sources of the same-sex prohibition, including the spilling of seed. It is 
also prohibited for non-Jews. 

 The Torah makes reasonable boundaries. It allows us to eat many foods, forbidding others. It allows us 
to have male-female relations, but directs this to the context of marriage. Man’s sexual urges are particularly 
powerful,  therefore, G-d says at the beginning of the laws of morality אלקיכם' אני ה . I am your Creator. I know 
your nature, and I would not give you something that was not perfectly in your interests and well within your 
capabilities.  

   The Torah terms all sexual immorality in general, as well as a number of separate arayos prohibitions 
by the word תועבה,  which means Toeh Atah Ba - a mistaken or even an unnatural and therefore repulsive act, 
one which Jews themselves did not normally express.The word תועבה is also used for several other things,  most 
extensively in the context of idolatry. The arayos called תועבה were also acts practiced by the surrounding 
idolatrous nations. Yet, homosexuality is singled out for this title of תועבה.  

   Most Arayos prohibition,  adultery, bestiality, relations with a sibling, etc., s, and these have all been 
easily understood by most of mankind through most of time. The Torah includes homosexuality in this list.  We 
should develop a shared repulsion towards all those things even should we be so unfortunate to live in times and 
places where the local sexual mores will begin to eat away at our own understanding of why these things are 
forbidden.   
 The Torah considers marriage to be the only viable vehicle for bringing up children, and it therefore 
prohibited all other kinds of sexual contact. The great defect of a homosexual is that he cannot have a family as 
the Torah defines it and it is only on such familes that he causes His Shechinah to rest. G-d chose the family as 
the primary vehicle through which He would filter His presence on earth.  It is the defining framework through 
which a person ceases being a private person and connects to the broader Jewish community.  We need to 
understand why this is so and why can other relationships not duplicate this?    

 Every created being is but one part of the whole of creation. On its own, it remains isolated and is 
doomed to be an incomplete part of a whole. Initially, man was alone and therefore in a state of independence in 
which he did not feel the need to relate to others.   And G-d said: “It is not good for man to be alone. I will make 
for him a helpmeet against him.Targum Unkelus translates  לא טוב as לא תקין, i.e. this is an uncorrected or 
incomplete state.  Man, at that stage, was in an intrinsically not good reality for the only being that can stand 
alone and yet still in a complete state of unity is G-d himself. Therefore, man had to have a partner.  

  The animals also have partners. But, the animals were created as two beings from the very outset. Man 
alone was first created and only afterwards was his partner created from him. Man therefore displays a higher 
level of unity than the animals. He is not a total unity like G-d, for, as a created being, he needs a partner. Yet he 
has a dimension of unity to him, being created one at the outset and making him more connected to unity, more 
able to achieve that state of unity which he began with at the outset.   

  G-d then took Adam himself and created two beings from one. Now, Adam found himself divided 
causing him to feel the lack of half of himself.  Each half of אדם  now had a back, representing the missing half. 
  .now exists as a potential to be actualized, like the ground he comes from אדם

  By uniting, man and woman are simply returning to their natural state, i.e. their original condition. They 
become one because they were once one. By actively re-creating this state themselves they are re-creating G-d's 
original act of the creation of אדם.  Hence, the goal was unity, not love. Therefore should a man leave his father 
and his mother and he should cleave to his wife and they should become one flesh.   
 A same-sex relationship can never achieve this. Such a relationship can be very warm and caring, 
loving and committed. But it can never achieve dveykus and achdus. Two gays together, remain two people, 
never one. For the original Adam was male and female, not two males or two females. Even were such a 
relationship not based on licentiousness – rather on the desire to give to each other, it would still not imitate G-
d’s giving. For it would not be the kind of giving that would be achieving a higher unity in the world. This is an 
incredible loss of the person’s potential and therefore the Torah forbade it.  
 The Torah position does not negate the possibility that people may be born with homosexual urges. 
Judaism accepts that the feelings of the homosexual are real for him. In fact, Orthodox and other homosexuals 
are often in great pain.  Some homosexuals will never overcome their urges, and indeed Judaism recognizes that 
many of our yetzers will be with us for the rest of our days. However, this does not mean that the battle should 
not be fought. There are urges, even overwhelming ones that are never cured; people learn to cope with them. 
“Keeping halacha was never said to be easy, only right.”  

 The Mitzvos come to transform us. We are not meant to stay as we are, and to give unrestrained 
expression to this, especially in the area of our sexual urges. The reason that we make a bris milah – a covenant 
with G-d, is just so that we would sanctify that part of our body as well. When a physical relation takes place 
between a man and a woman who are married to each other, great holiness is produced.  
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 Some homosexuals have maintained their orientation but have been able to bring themselves to the 
point where they were able to marry and love a woman as well. For others, it may be that their avoda is prishus.   

 The homosexual is not being asked to deny his nature as a homosexual, but nor should he deny his 
Jewishness.  It is the homosexual act rather than the person which the Torah derides.   

In the words of Rav Aaron Feldman (abridged): He is obligated to achieve life's goals by directing his 
life towards spiritual growth, sanctity and perfection of his character -- no less than is any other Jew. He will 
merit the same share in the world to come which every Jew merits, minimally by being the descendant of 
Avraham Avinu and maximally by totally devoting his life towards the service of God.  

 Family and children are important in Jewish society but one who does not have these need not feel 
that he is not a full-fledged member of the community.   

Can a homosexual be expected to live as a celibate? I believe a Jewish homosexual can accomplish this 
if he decides that the Jewish people is his "wife and children." It is possible to do this if he throws his every 
spare moment into devotion to the welfare of his people. There are many areas where he can do this. … 

Because he does not have a family, a homosexual can make serious contributions to Judaism which 
others cannot. For example, bringing Judaism to smaller communities where there are no facilities for raising a 
Jewish family….  

 Activities involving much travel, such as fundraising, a vital aspect of Jewish survival, is best 
accomplished by someone who is not tied down to a family…. 

It is no accident that homosexuals are generally more sensitive to the needs of others and to matters of 
the spirit (viz., the high percentage in the arts) than the rest of the population. This is because their function in 
society is meant to be one where their family is the Jewish people. Their sensitivity is an emotional tool which 
they were granted for devoting themselves to, and empathizing with, others….   

The fact is that neither homosexual or heterosexual activity has the capacity to grant happiness to 
humans, as even a cursory glance at our unhappy world will demonstrate. The only activity which can give us 
happiness is striving towards reaching the true goals of life. Life is not meant to be an arena for material 
satisfaction. It is to be used to carry out G-d's will by coming closer to Him and serving Him by keeping His 
commandments. … 

Sexual activity, by which the family unit can be built, is only one of the activities with which a man can 
serve God. But someone who does not have this capacity still has a whole life and unlimited opportunities to 
serve God…. 

It is difficult for us to understand why certain people were given certain shortcomings as their 
challenge in life and other were not. We cannot fathom God's ways but we can be sure that there is a 
beneficence behind these handicaps. When these shortcomings are met they will grant us a greater satisfaction 
from our lives and a deeper devotion to G-d than if we were not given them….  

I will add that I do not think that it is necessary for you to give up on the hope of someday having a 
family. The ways of Providence are manifold. …. "Can the hand of G-d ever be inadequate?" … 

   Struggling Torah Jews, regardless of their problems, are beloved in the eyes of HaShem.   They did not 
seek this problem. HaShem gave them a terrible test, and nobody really knows how to solve it. May HaShem 
enlighten us to know how to deal with it.  

We can never presume to understand the pain a homosexual, grappling with his issue, may go through. Yet 
it is important that we express some appreciation that  many homosexuals struggle greatly.   

 We need to strike a balance between de-stigmatizing the homosexual as person, while maintaining our 
deep repugnance to the acts he may be involved with.   

  Many gay people, faced by the impenetrable wall of the prohibition against homosexuality, just give up on 
Judaism. This need not be so. A person does not have to face this issue at the outset. No-one should be asked to 
face what they view as the most difficult and challenging issue of their life, right at the beginning of their 
relationship with Judaism.   

 There is no category of a “homosexual” within halachic frameworks.  Judaism doesn’t define people 
based on sexual desire; we do not define people who lust over married woman or people who desire non-kosher 
food in separate halachic groups.   Jewishly, he is not a minority with fewer rights.  He is a Jew who, like all 
Jews, needs to repress his evil inclination in general.    

  Outreach for homosexual Jews ought to be done as much as some might advocate outreach to an 
intermarried couple. "We must create a situation which offers a positive alternative to the gay synagogue and to 
the even worse choices of complete abandonment and assimilation."  
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DETAIL: 
 
 
 In this weeks parsha, the Torah unequivocally bans homosexual relations:  

 
  . ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא)כב( :1ויקרא יח

  
 Although the Torah appears here to be talking about only men, the commentators learn that the 
prohibition for women is included in the verse:  

 
  2ג כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו:ויקרא יח

  
There are up to four other sources of the same-sex prohibition3. It is also prohibited for non-Jews4. 
 The Torah terms all sexual immorality in general5, as well as a number of separate 
arayos prohibitions6 by the word תועבה,  a mistaken or even an unnatural and therefore repulsive act7, 
one which Jews themselves did not normally express8.   The Torah calls these laws Mishpatim9, i.e. readily 
understood by man, and in particular singles out Homosexality10.      

                                                            
1

  )יט, יט(, )לא, ט(איוב , )כה-כב, טז(יחזקאל , )ח, כג(דברים , )לב, מג( בראשית : עיין עוד ב
  

 אסור וממעשה .)שבת סה' י על מס" פירוש רש–מתחככות משום תאות תשמיש (נשים המסוללות זו בזו : ח' איסורי ביאה הל' א מהל"ם פכ" רמב 2
מה היו עושים איש נושא איש ואשה ) אחרי' כ פ"תו(ואמרו חכמים ) ויקרא יח(לא תעשו ' מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ מצרים וכו

ין נאסרות לפיכך א. פ שמעשה זה אסור אין מלקין עליו שאין לו לאו מיווחד והרי אין שם ביאה כלל"אע. נושאה אשה ואשה נושאת לשני אנשים
ם כתב דאין בו עונש "ובפה(' וגו. וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור. לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה על בעלה בזה שאין כאך זנות

  .ב"כ ס"ע ס"ע  אה"ומובא בשו) לא מהתורה ולא מדרבנן
 

נקט כדעת אונקלוס דלא יהיה קדש הוא ) לאוין פ(ג "ד והסמ"א מאיסורי ביאה הי" פ ם"שיטת הרמב(דברים כג יח ולא  יהיה קדש  . 1   3
  ,אזהרה לאיש שלא לישא שפחה

  'עיין היטיב חינוך מצוה רט. ה ולא יהיה"ד) 'טז' לב(י דברים "כ רש"ועיין עוד מש:) כד(עיין סנהדרין 
ק רצב "סמ, ג לאוין קכו" סמ–יד וברגל ודרשינן לא תהנה לאף כמו אותם המנאפים ב(יג לא תנאף :שמות כ: לא להשחית זרע לבטלה. 2

  )ע טז"טור א, יב' איסורי ביאה פ' ם לא מנה אותה כמצוה אמנם הביא אותה בהל"והרמב
  ר איכא נמי איסור השחתת זרע"דבכלל עשה דפו) ב"לשיטת התוספות סנהדרין נט ע(פרו ורבו . 3
עיין ב ." (קרי ביה נמי לא תשכב", עקיבא' אמר ר?  לנשכב מנייואזהרה.  הרי זה אזהרה לשוכב–ואת זכר לא תשכב : אזהרה לנשכב. 4

 )הכתב והקבלה ויקרא פרק יח פסוק כב
ותטמא הארץ ) כה. (אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם) כד(נכלל באיסור עריות בכלליותה שנאמר . 5

  .3ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה
  
 )ו-ה"ט מלכים ה"ם פ"רמב(  באיסור עריות  נכלל 4

  )מנחת חינוך רט(ודבק באשתו ולא בזכר : אזהרה לנשכב
  

   ויקרא יח כט 5
6 Transvestite behaviour: Devarim 22:5 
 

שהוא דבר שלא "קטו ' ד ס"ח ח"כן כתב האיגרות משה באו.  תועה אתה בה–א מפרש לשון תועבה " בנדרים נא ע 7
הכי ' ל בר קפרא לרבי מאי תועבה וכו"א.) נא(פ ובנדרים "ש עוד והתורה תמימה עה"ע" זה ענין תאוהמובן שיהיה על 

. ש שם"והרא' ה בתוס"ל וכ"ן שמניח משכבי אשה והולך אצל זכר עכ"ועיין שם בר, אמר רחמנא תועבה תועה אתה בה
אחרי מות וכעין זה בפרשת [קח טוב ובמדרש ל. (ק"ש ודו"ע, מזמה" טעות"דיותר , א"ל בח"כ המהר"ועיין שם מש

וזה התעיב דרכו יותר , שהחמור אינו בא על החמור אלא על החמורה, התעיבו הכתוב יותר מן החמור: איתא] קדושים
    )ל"עכ, מן החמור ומן שאר בהמה ועוף

 
According to Dr Norman Lamm, “These actions are so repulsive in and of themselves, no rationale or 
explanation is necessary.  Rather, the divine aspect within the human being is automatically and instinctively 
repelled by these activities.” (Judaism and the Modern Attitude to Homosexuality)  
 

  
שאר העריות אין מותר לאדם שיתייחד עם שום אחד מהן זולתי עם זכור ) ...   ד ) ( מסכת סנהדרין פרק ז משנה-ם פירוש המשניות "רמב( 8

לפי שהגוי הטהור הזה אין יצרם תקפם להרהר בשני , לא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה:) קידושין פב(לפי שכך אמרו חכמים , ובהמה
  הדברים האלה המכוערין שהם חוץ מן המנהג הטבעי

 
  משפטי תעשואת :ד יח  ויקרא9

 
ש האזינו "ה בא אלי וגם ילק"ד' ש יחזקאל רמז שעג"עיין ילק, ז"מצינן שהיא משכ" תועבה"סתם  מ"כ נקראים תועבה מ"פ שדברים אחרים ג"ואע 10

  ה יקניאוהו "ד' רמז תתקמה

 
 Some have pointed out that it is not only Homosexuality which is called by the horrible name תועבה and 
that we do not seem to react as negatively to people who engage in those other things, including those who eat 
treif food. Yet the Gemorrah understands that the word תועבה applies more to homosexuality than to anything 
else. The Ben Yehodaya explains why this is so. Firstly,  
 

אינשייה רב לגמריה אקריוהו לרב כהנא בחלמיה בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים כי חלל יהודה קדש : א"סנהדרין פב ע
 בגדתם בי בית] כן[ר אשר אהב ובעל בת אל נכר אתא אמר ליה הכי אקריון אדכריה רב לגמריה בגדה יהודה זו עבודת כוכבים וכן הוא אומ' ה

  ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים זה משכב זכור וכן הוא אומר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא' ישראל נאום ה
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  G-d created our body so that it has a natural capacity to harmonize itself with the Torah. Our 248 limbs 
and 365 tendons are but physical correlates of the positive and negative Mitzvos, says the Meshech Chochma1. 
The Torah makes reasonable boundaries. It allows us to eat many foods, forbidding others. It allows us to have 
male-female relations, but directs this to the context of marriage2. Man’s sexual urges are particularly powerful, 
and Jews have even created whole religions just to justify their need for licentiousness3. Therefore, G-d says at 
the beginning of the laws of morality אלקיכם' אני ה . I am your Creator. I know your nature, and I would not 
give you something that was not perfectly in your interests and well within your capabilities4. G-d continues: 
And I am the commander, telling you not to act as the Egyptians have acted, but rather to do my commands for 
your own benefit, both in this world and the next. I have guided you what to do and what not to do, including in 
areas where your urges may tell you act differently, such as with forbidden sexual relationships5.  

 In the case of homosexuality, the Torah goes even further, calling it a Toeva. The word תועבה is also 
used for incorrect weights and measures6, non-kosher food7, sacrificing an animal with a blemish8, bringing a 
sacrifice with the wages of prostitution9, a woman re-marrying her first husband after marriage to another10.  
Rabbi Benjamin Hecht points out that the term is found most extensively in the context of idolatry and the 
unacceptable behavior of the idolatrous nations11. The arayos called  תועבה were also acts practiced by the 
surrounding idolatrous nations12. In fact the first use of the word to'evah is found in relation to the Egyptian 
attitude towards eating with Ivrim (i.e. Yosef's brothers): "for the Egyptians were not able to eat bread with the 
Jews for that was a to'evah to the Egyptians"13.  
  For most of Jewish history, homosexuality was prevalent in the society around us.  In recent 
times, Western society has again come to increasingly legitimize homosexuality14 for a variety of reasons15. 

                                                                                                                                                                                         
ד ככיון "ונראה לי בס? ומינא ליה לפרש על משכב זכור, קשא והלא עבודה זרה נקראת תועבה בכל מקום בתורה: ה ותועבה"בן  יהוידע ד  
אם כן ודאי מה שכתוב תועבה הוא על עון אחר דנקרא תועבה ואף על גב דבעריות קאמר לא ,  דקאמר בגדה יהודה מפרש על עבודה זרהדרישא דקרא

אך קשה דהו לפרש תועבה על אכילת דבר טמא דכתיב בפרשת ראה . מכל מקום לא נקרא בשם תועבה אלא משכב זכור, תעשו מכל התועבות האלה
ונראה לי דהתם קרי בשם תועבה לכמה מינין בהמות טמאות וחיות טמאות ודגים ועופות טמאים ולכלהו ,  בהמות טמאותלא תאכל כל תועבה גבי

, ד גבי משכב זכור נדרש בשם תועבה הפגם שלו"ועוד נראה לי בס. וקרי ליה תועבה, אך משכב זכר מין עון אחד הוא, קרי עלייהו בכולל שם תועבה
ד דיש לפרש פסוק זה על תועבה "ועוד נראה לי בס. והיינו דדריש נוטריקון על ענין מעשה העבירה,  תועה אתה בה–כדדרש בר קפרא מאי תועבה 

ל בשער רוח הקודש החוטא במשכב זכר פוגם שני "י ז"וידוע מה שכתוב רבינו האר, דמשכב זכור טפי מהך משום דכתיב נעשתה בישראל ובירושלים
ולכן כאן דקאמר דנעשתה בישראל ובירושלים , ש"רא ישראל ואחד בבחינת הבינה הנקראת ירושלים של מעלה יעהאחד בבחינת התפארת הנק, פגמים

  'וגו. דרש לה על משכב זכור

See also the Maharsha (Nedarim 51A) 
  
היו קשים על חברת שהתורה לא צותה צווים אשר י, דכבר ביארו חכמים בספריהם, ד מושכל יתכן כונת הפרשה"וע :ב יח  חכמה משך 1

וכל . רק דברים אשר נטועים המה להנהיג על פיהם המזג הגופני במזג שוה, כעם ככהן, הגוף עם הנפש לקיימו לחוקים כוללים כאזרח כגר
שהבורא יתברך עשה , ת"וכנגדם עשה ול, ה גידים"ח אברים ושס"רמ:) א קע"זהר ח(וזה פירוש מאמרם .  ארוכיםריםוהדב. טבעי לא יושבת
  .אשר חלקיו יתאימו עם חלקי התורה והנפש ינהיג הגוף בדרך המסודר מאלקי יתברך באופן נפלא) פ ז"קהלת ס(את האדם ישר 

 
ולא מנעה ענין המשגל מאשר יאות לקיום המין ,  לסבול מזג האדםכוללא גדרה התורה פרישת המאכל לגמרי יותר מכפי אשר י :שם חכמה משך 2

  .לכן אקצר, ז" נתחברו ספרים עוכבר, ב"ולמזג הגוף וכיו
  

שלא בכו רק להתיר ) כ קלז"תו(' ועתידין ישראל לינתק כו:) מכות כג(,  וזה מאמר התורה כי עריות נפשו של אדם מחמדתן:שם חכמה משך 3
 , )ל"שבת ק(וכל מצוה שקבלו עליהן בקטטה , וכן בימי עזרא, עריות בפרהסיא

 
שאני , אלקיכם' לכן אמר להם אני ה,  דבר זהיםי הוא קשה לקיים ובלתי אפשרי לטבע הגוף לקישלא תדמו כ, לכן אמר :שם חכמה משך 4

 כי לא כבד הוא להתאפק בעד התאוה ולתת רסן להחמדה, הוא בוראכם ויודע טבעכם ומוסדות מזג גופכם
 

 את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם ושמרתם' שלא תעשו מעשי ארץ מצרים ומעשי ארץ כנען כו, ואני הוא המצוה,  :שם חכמה משך 5
שכשם שצוה לי , וזה שאמר. לא דברים הממיתים, ב"שיהיו לחיות נפש האדם ולהנהיגה באופן שיהיה טוב לו בעולם הזה ואשרי חלקו לעוה, וחי בהם

ויכול אני , נו במרכבת האנושי והבשרי כללואינ, ושבה בשרי לרוחניי, עד כי שב לדק ספירי, באשר לפי זכות חומרי וטבעי, ת הפרישה לגמרי"השי
, וקל להתקיים,י התורה הוא יאות ונאות"בטח ידע היודע כל כי לזכות מזגם והנהגתם הרוחנית עפ, י על העריות" לכם בנהככה כשצות, לקיים זה

 .ק"ודו. כמניעת כל האיסורים
 
   דברים כה טז  6
  

 )א"ז סו ע"עיין ע(  דברים יד ג  7
 

  ז א  דברים י 8
 
   דברים כג יט 9
 
10

  דברים כד ד
  

11
  טו: כז, יח: כ, יב: יח, ט: יח, ד: יז, טו: יג, לא: יב, כו-כה:   דברים ז

 
   ויקרא יח ל 12
 

13 Bereishit 43:32, Bereishit 46:34 declares that the shepherd status of the Jews was also a to'evah to Egypt. See 
also Shemot 8:22.  

 
14 In 1973 the American Psychiatric Association (APA) removed homosexuality from its list of mental 
disorders.  In June, 2004, the Supreme Court struck down criminal sodomy laws.  

 
15  The main reasons are:         
• The sexual liberation 
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More ominously, these societies seem headed towards regarding a same-sex relationship as a legitimate 
marriage1.  

 The Torah is coming to make clear to us that someone engaged in homosexuality is committing a  
.תועבה  2  The Gemorrah tells us that the word Toevah means Toeh Atah Ba3. Torah Temimah4 emphasizes the 
unnaturalness of the homosexual liaison: "You are going astray from the foundations of the creation." 
Furthermore, mishkav zachur defies the very structure of the anatomy of the sexes, which quite obviously was 
designed for heterosexual relationships5. 

 Moreover, the Torah does include homosexuality in the general category of Arayos prohibitions, and these 
have all been easily understood by most of mankind through most of time, acts such as adultery, bestiality, 
relations with a sibling, etc. A generation which will lose its moral sensitivity to these things, would rank 
amongst the most perverted in history. As Rav SR Hirsch ( ל-יח    :puts it מחקות התועבות – (

    Sexual excess amongst the Canaanite population had not only ceased to be considered as תועבות, but by 
general custom and the practice of religious cults has received the general sanction and had even become חוקות. 
) as Isaiah describes the age of a similar general degeneration ,חלפו חק ה:כד' פ ): “They have changed the Law 
over to the very contrary,” i.e. they have raised immorality into a law.   

 The presumption is that the Jewish people will develop a shared repulsion towards all those things even 
should we be so unfortunate to live in the midst of societies who have come to sanction such behavior. But, 
the Torah also warns us that acts of sexual immorality are חוקים, not obvious to our own logic6. There will be 
times and places where the local sexual mores will be so liberal that this will begin to eat away at our own 
understanding of why these things are forbidden. 
    The Chinuch tells us that homosexuality was prohibited because the world was created to be inhabited, 
and therefore acts which lead to spilling of seed without reproduction are generally prohibited, unless they are a 
part of the broader marital relationship7.   

Since the Torah considers marriage to be the only viable vehicle for bringing up children, it prohibited all 
other kinds of sexual contact. Man’s sexual urge is so powerful that, without restrictions, women would have 
children from multiple and often unknown husbands. The whole concept of family, of children honoring their 
parents, and of parents passing on the Torah to their children, would break down8. In the case of same-sex 
relations, married men would also engage in this. This would undermine family life, leading homosexuals to 
leave their wives9.   

                                                                                                                                                                                         
•  The decline of marriage and the family  
• Consenting adults are entitled to do what they want; 
• People get to choose their private values; 
• Gay people are an oppressed group in need of liberation; 
• Gay people are born that way and therefore it must be natural. 

 
1 In 2003,  Ontario, Canada, legalized same sex marriage. This was followed by two high profile cases of 
the appointment of a gay bishop in England and another in Boston. The Pope and President Bush weighed 
in against same sex marriage, while many others did just the opposite.   

 
והאיש שנברא לעבוד בוראו לא ראוי להתנוול במעשים , מלבד שענין אותו טינוף נמאס ומכוער הוא מאד בעיני כל בעל שכל: חינוך רט 2

   . מכוערים כאלו
 

  מאי תועבה תועה אתה בה: א"נדרים נא ע 3
 

However, there is not indication whether this error is meant to be obvious, or whether it is something which the 
Torah needs to teach us. 

 
   ויקרא יח כב 4
 

5  The reason why there was such a high incidence of Aids in homosexuals is because penetration would 
rupture blood vessels in the anus, which was not designed for such penetration.  

 
  :אלקיכם'  אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני דמחקות התועבתושמרתם את משמרתי לבלתי עשות :   ויקרא יח ל 6

 
7  i.e. one may have relations with one’s wife even where she is pregnant, nursing or otherwise not capable of 
bearing children, because these are considered purposeful relations since it is a part of the Mitzvah of Onah. 

 
כי הוא באמת , ולכן ציוה לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים, לפי שהשם ברוך הוא חפץ ביישוב עולמו אשר ברא, משרשי המצוה: חינוך רט

 השחתה שאין בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה
  כ  ובפסיקתא זוטרא מפרש טועה אתה בה שהרי אין לך ממנו זרע אנשים"ע  מאי תועבה תועה אתה בה: א"נדרים נא ע 

 
כדי שלא יהו בני אדם כבהמות עד שלא ידע כל אחד את אביו ,  ומן החכמה לאסור את הזנות: אות ב- מאמר שלישי -ספר אמונות ודעות  8

 כמו שירש ממנו את מציאותו ויכיר את יתר קרוביו אחי אביו ואחי אמו' הויוריש לו האב מה שחננו , שיכבדהו כגמול על שגדלו
 

   שמניחין נשותיהן והולכין אצל משכב זכורת -ה תועה אתה בה "א ד" תוספות נדרים דף נא ע 9
  שם , ן"ר  
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The family structure was chosen by G-d as the main instrument to ensure his Torah and through which 
to transmit his holiness. Besides forbidden act of homosexuality, the great defect of a homosexual is that he 
cannot have a family as the Torah defines it. Chazal tell us: 

 
 1שבישראלמשרה אלא על משפחות מיחסות אין ה משרה שכינתו "כשבקב

 
G-d chose the family as the primary vehicle through which He would filter His presence on earth. Not only 

that, but the family is the defining framework through which a person ceases being a private person and 
connects to the broader Jewish community2.  We need to understand why this is so. Why is marriage so holy? 
And why can other relationships not duplicate this?  Why is the Pasrsha of immorality prefaced with the words 

אלהיכם' אני ה  as are the Ten Commandments3?  Why is licentiousness the defining characteristic of both the 
Egyptians and the Canaanites, and why is it guarding just against this which makes us the holy nation4. 
   A created being by its nature incomplete, given that it had to be brought into existence. Further, G-d 
created each thing to be completed only as a part of the whole. On its own, it remains isolated and incomplete. 
Those things whose nature is to combine with others, and especially who have a natural partner in the creation, 
have the potential to move towards wholeness and completion.  5  This is the deeper meaning of G-d’s statement: 

6היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו) לא תקין-אונקלוס(אלקים לא טוב ' ויאמר ד  

And G-d said: “It is not good for man to be alone. I will make for him a helpmeet against him. 
 
 Targum Unkelus translates  לא טוב as לא תקין, i.e. this is an uncorrected or incomplete state. Man, at that 

stage, was in an intrinsically not good reality for the only being that can stand alone and yet still in a complete 
state of unity is G-d himself. Therefore, it had to be that man would have a partner7.  

The animals also needed partners. However, man was first created as one being and only afterwards was 
his partner created from him. The animals, on the other hand, were created as two beings from the very outset8. 
This is to give man a greater possibility of achieving unity, given his unique place in the creation9.  

This places man between G-d and the animals. He is not a total unity like G-d, for, as a created being, he 
needs a partner. Yet he has a dimension of unity to him, being created one at the outset and making him more 
connected to unity, more able to achieve that state of unity which he began with at the outset10.  

 However, man’s original unity had its flip side for, although it created unity within himself, it actually 
held him back in some ways from uniting with the broader creation. 

Originally, Adam was created זכר ונקבה, male-female in one being. Man’s faces, his inner spirituality, 
faced the world from every side. Man was complete; there was no back to man where lack or sin could take 
place. Man being complete had no need to face him/herself; there was no deficiency, no need for the 
male/female parts to give to each other to fill the deficiency; consequently, man faced away from himself. In 
this state there was no possibility of imitating G-d by giving to another. Man was simply a spiritual robot. This 
state was לא טוב: It was not good for אדם to be alone and maintain the state of independence in which he/she does 
                                                                                                                                                                                         

  
  חנינא' חמא בר' אמר ר: ב" קידושין ע ע 1

  
2

לא ישא "י "רש" 'עמוני ומואבי בקהל ד  לא יבא" "לא ישא ישראלית"י " רש'כו". 'לא יבא ממזר בקהל ד: "א שער ד מאמר א" עלי שור ח
  היה אדם פרטי, כל עוד לא יסד בית"! 'בא בקהל ד"הרי הנושא אשה ישראלית הוא הוא ה). תצא שלישית" (ישראלית

  
ולכן כללם כאחד ואמר , א יתיחדו בה הכהניםבעבור היות אזהרת העריות שוה בכל ישראל ל,  בעריות דבר אל בני ישראל בלבדאמר :ב יח ן "רמב 3

 ):שמות כ ב(כטעם בעשרת הדברות , אלהיכם' בתחילה אני ה
  

כי את כל התועבות האל עשו ) פסוק כז(כאשר אמר בסוף , על העריות שהיו הכנענים בהם רעים וחטאים, כמעשה ארץ כנען ... הזכיר:  ב יח  ן"רמב  4
כי גם קדש היה , והוא האמת, היו גם המצרים שטופים בזמה בכל העריות ובזכור ובבהמה) אחרי ט ג(ת כהנים  ועל דעת רבותינו בתור אנשי הארץ

שם  (זרמתםואומר אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים , )יחזקאל טז כו(בני מצרים שכניך גדלי בשר , בארץ בזכור מאז ועד עתה והכתוב מעיד בהן
 ):שם פסוק יט(דם יהיה זובה בבשרה , )לעיל טו ב(וכן זב מבשרו , והבשר כנוי) כג כ
 

5
  ): חידושי אגדות שם דף קו קטע המתחיל אמנם(ל "מהר

כי מה שחסר בזה גלה בזה , ה לזכות את חשיבות האדם וכל התחתונים מה שחסר להם מצד אשר טובים השנים מן האחד" רצה הקב…
שכל אחד בפני עצמו גם כן הוא יותר חשוב כאשר נמצא זוג אליו כי כאשר נמצא  …כי יש בזכר מה שאין בנקבה ויש בנקבה מה שאין בזכר 

   .הרי כל אחד הוא חלק הכלהאחד בלבד הוא חלק בלבד וכאשר נמצא זיווג אליו והזוג הוא דבר שלם 

 יח:  בראשית ב6

7
  : שם, גור אריה

  ...הכרח שיהיה לו זוג ב] כ"א[ה "שאין ראוי האחדות אלא ליחיד הקב... שהמציאות בעצמו לא טוב 
 

8
ויש בזה הפרש גדול בין האדם ושאר בעלי חיים שהרי שאדם נברא יחיד בלא זוג שלו ואלו שאר בהמות ושאר נבראים נברא זוג : גור אריה שם
 שלהם עמהם

 
   וכל זה מפני שראוי לאדם קצת אחדות בעבור שהוא יחיד בתחתונים :שם, גור אריה 9

 
10

  מאליהו מכתב
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not feel the need to relate to others. Initially, Adam thought that the solution lay in becoming a giver to the 
animals1. However, uniting with the animals did not provide Adam with the  sense of completion which he 
needed2. For he might complete them but they do not fully complete him. They are non-Sechel creatures, 
creating an unconquerable gap between Adam and Behemah. His completion of them, therefore, only involves 
some of his general potential, but not the full force of his human uniqueness. For a perfect match, Man therefore 
needed a fellow bar-Sechel, a being that he could connect to with all of his unique potential3. 

The solution to this was to take Adam himself and create two beings from one. Adam needed to find 
himself/herself divided so that he would feel he lacked half of himself. The whole אדם was now being sub-
divided into two parts, neither one complete on its own. The creation of an incomplete being was reflected in the 
  caused to fall on Man at the time of the Woman’s creation. Now each half of השם the deep sleep, which ,תרדמה
 now אדם .had a front and a back.  The back represented the missing half, what man lacks in his existing state אדם
exists as a potential to be actualized, like the ground he comes from.4 

 He must now move from being an אדם to being an איש. (According to the א"גר  is a higher level than ,איש ,
 on his own, is to self-destruct, to become the unrestrained ,איש To attempt to fulfill himself to become an (.אדם
force of היינו כשלא זכה( אש( . Only if he takes what he lacks, אישה, can he use that אש to reach קדושה, to become an 
 .in it י with a אש

Now there is the possibility of the two halves, both בעלי שכל facing each other, of uniting. Man can only 
unite with his other half by giving himself over to her (and she to him. By uniting, man and woman are simply 
returning to their natural state, i.e. their original condition. But by actively re-creating this state themselves they 
are doing a lot more; they are, in fact, re-creating G-d's original act of the creation of אדם. Just like the original 
נ"זו so too husband and wife form this new unit of ,זכר ונקבה comprised of a אדם . This is the ultimate imitation of 
G-d, the creation of Man. (Based on מחשבות חרוץ של רב צדוק).  
 What  emerges is that the goal of creating Man as two being that would then marry was unity, not love. 
This point will be crucial to our understanding  of why two men are prohibited from becoming partners. The 
Torah makes this clear. In describing man’s need to leave his parents and get married, it uses the words dveykus 
and achdus: 
 

 על כן יעזוב אדם את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
 
 To summarize: The reason that G-d first made Adam one and then two was not because he changed his 
mind. It was rather that each male and female should have the potential of becoming one, of cleaving to each 
other and becoming one flesh. They become one because they were once one. And when they become one they 
are imitating the unity underlining the whole of creation.   
 A same-sex relationship can never achieve this. Such a relationship can be very warm and caring, 
loving and committed. But it can never achieve dveykus and achdus. Two gays together, remain two people, 
never one Adam. For the original Adam was male and female, not two females. Even were such a relationship 
not based on licentiousness – rather on the desire to give to each other, it would still not imitate G-d’s giving. 
For it would not be the kind of giving that would be achieving a higher unity in the world. This is an incredible 
loss of the person’s potential and therefore the Torah forbade it.  

 Homosexuality is one of the עריות for which the Torah says clearly the land will vomit us out5, for the 
land is holy, and the homosexual relationship, as we have explained, is not a vehicle through which such 
holiness can be expressed.  

Although Rav Moshe Feinstein stated that this not a natural Yetzer6, this does not mean that it is an illness1, 
or, on the other hand that it does not present itself as something very real to the person.  The Torah recognizes 
that people can have a Yetzer Hora for something unnatural2, but this urge has to be fought, not legitimized.  

                                                            
1 that they should become the חומר for his צורה. 
 
2 Even though he is indeed the Tzura of all of creation, providing the creation with its form and content 

 היא בעלת שכל שגם... אבל אין בזה הנחה והשקט כי אין האדם צורה מיוחדת בשלימות רק באשתו ... אף על גב שהוא צורה לכל הנבראים  3
והכל כדי שימצא לו דבר שהוא לו כמו חומר כי ].. מהם[א החבור עליהם לגמרי כי הם אינם בעלי שכל וראוי שיהיה האדם נבדל "כ הבהמות א"משא
  )ה שבא על כל בהמה"גור אריה ב כב ד (.א מבלעדי חומר"א

 
 ד"ל תפארת ישראל פי"מהר 4

ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה ) כג: ( אשה תועבה הואואת זכר לא תשכב משכבי) כב(ויקרא יח  5
ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ) כה: (אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם) כד: (תבל הוא
 :ישביה

 :התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככםושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל ) כו(
ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר ) כח: (כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ) כז(

ת מחקות התועבת ושמרתם את משמרתי לבלתי עשו) ל: (כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם) כט: (לפניכם
  :אלקיכם' אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ד

 
הוא דבר שאינו מובן שיהיה על זה ענין תאוה דבבריאת האדם בעצם ליכא תאוה מצד טבעו להתאוות למשכב : קטו' ד ס"ח ח"אגרות משה או 6

ן שמניח משכבי אשה "א ופירש הר"ה אתה בה בנדרים דף נא עשלכן אמר בר קפרא לרבע על תועבה זו שנאמר באיסור דמשכב זכר  דפירושו תוע, זכר
פעמים בסוף פרשה שקאי על כל העריות דעל ' וכונתו דהוא על לשון תועבה שנאמר במשכב זכור יתר על לשון התועבות הנאמר ד, והולך אצל זכר

אבל הוקשה לו על לשון תועבה , מצד איסורי התורהקרא דתועבות לא הוקשה לו משום שאין צורך לבאור ופירוש שהם דברים מתועבים ומאוסין 
קדושים שנאמר העונש מה שלא נאמר כן בשאר איסורי עריות שאם מצד האיסור מה ' אחרי כשנאמרה אזהרה בלאו ובפ' הנאמר בזכור שני פעמים בפ

ה זו דמשכב זכור הרי ליכא כלל תאוה מצד שלעביר, ה  בהקרא להרשעים"ז תירץ בר קפרא שהוא טביעת הקב"וע, טעמא שלא נאמר כן בשאר עריות
  'הטבע שבראתי שיהיה להם תאוה למשכב הנשים דבלא תאוה לא יהיה אפשר לקיום ישוב בעולם וגו



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 114 of 215 

The Torah position does not negate the possibility that people may be born with homosexual urges3. 
Judaism accepts that the feelings of the homosexual are real for him. In fact, Orthodox and other homosexuals 
are often in great pain. However, this does not negate the unequivocal prohibition of the Torah. In fact, having 
to struggle with the message that homosexuality is acceptable makes it harder for the homosexual to face the 
real challenge. Worse still, homosexuals often associate with the broader gay sub-culture which is overall 
promiscuous and certainly a destructive force in society.  

 Homosexuality must be faced as a challenge and a handicap like any other.  Some homosexuals will 
never overcome their urges4, and indeed Judaism recognizes that many of our yetzers will be with us for the rest 
of our days. This does not mean that the battle should not be fought.  

The Mitzvos come to transform us. We are not meant to stay as we are, and to give unrestrained expression 
to this, especially in the area of our sexual urges. The reason that make a birs – a covenant with G-d, is just so 
that we would sanctify that part of our body as well. When a physical relation takes place between a man and a 
woman who are married to each other, great holiness is produced.  

  Based on the fact that homosexuality is a sin, and that teshuvah is an option open to everyone, 
the question arises as to whether the Homosexual can leave his urges and obey the Torah command to marry. In 
this, perceptions and values are as important as the reality itself5. There are urges, even overwhelming ones that 
are never cured; people learn to cope with them and they can learn control.  Keeping halacha was never said to 
be easy, only right6. Judaism has no position on whether people are born Homosexuals or develop the urge later 
on. Independent of any reasons of procreation7, the Torah makes a moral judgment that it is wrong. Even if a 
gay gene is discovered, it would not preclude efforts to change any more than the presence of an organic 
component would dissuade one from seeking to overcome depression, alcoholism or attention deficit disorder.   

Therefore, even if someone is born with such feelings, he should relate to it as a challenge,  which he must 
face and fight, perhaps never to be overcome. "Halacha rejects the current proposition that sexual fulfillment is 
the summum bonum of life, arguing that a halachically ethical life often denies the heterosexual as well as the 
homosexual the possibility of total sexual fulfillment8."  

 Lots of people are born with handicaps, some physical, some intellectual, some emotional. In each 
case, these special needs requires special help. The homosexual is no different. But, the gay person's handicap 
can also become a strength and an advantage. Though we cannot say whether every gay person can change his 
orientation, the person is bound to try, and many have succeeded9. Others have maintained their orientation but 
were able to bring themselves to the point where they were able to marry and love a woman as well. For others, 
it may be that their avoda is prishus10. Such a person retains the same obligations and is as beloved by God as 
any other Jew. God in His love asks the homosexual to refrain from overt sexual activity and direct his life 
towards His service11.  

                                                                                                                                                                                         
 

1 Rav Shalom Kaminetzky Shlitah is of the opinion that, since this is a יצרא דעריות, homosexuality should 
not be classified as a psychiatric illness 

 
  'ד'  דברים כד-ומחזיר גרושתו ', ג'  דברים כה-אבן שלמה ', ג'  דברים יד-מאכלות אסורות ', כה'  דברים ז-   עבודה זרה  2

  
3 However, neither the community nor the homosexual as a person should define him by his orientation, this 
being only one aspect of a rich multi-faceted person. 

 
4 Conversion therapy helps for some, though not all homosexuals 

 
5 The above paragraphs were based on an article by Deborah Walike in the Baltimore Jewish Times, 
March 16, 2001.  

 
6 Adam Jessel, Jewish Action -Spring 5763/2003 

 
כי , ולכן ציוה לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים. לפי שהשם ברוך הוא חפץ ביישוב עולמו אשר ברא, משרשי המצוה): 'מצוה רט(חינוך  7

והאיש , מאד בעיני כל בעל שכלמלבד שענין אותו טינוף נמאס ומכוער הוא , הוא באמת השחתה שאין בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה
  .ל"עכ, בוד בוראו לא ראוי להתנוול במעשים מכוערים כאלושנברא לע

 
8 Rabbi Soloveitchik as brought by Wolowelsky and Weinstein in Tradition, 29:2 (Winter, 1992 

 
9 Many eminent psychiatrists believe that homosexuality is the result of an ill developed sexual identity due 
to childhood stress. Their view is that to the extent that other emotional problems can be healed, 
homosexuals can be healed as well. (Rav Aharon Feldman) 

 
10 Rav Yaakov Weinberg, ZAL 
11 Rav Aharon Feldman 
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   Perhaps such people will be unable to ever marry. If they are not actively engaging their urges, they 
may even have achieved greatness by so doing and deserve our admiration. Beyond that, they need to be advised 
as to how to live their lives according to Torah in such a way as to find a way to give meaning to their lives1.  

Rabbi Feldman goes on to advise such a person:   
 I believe that the course you have taken is correct: you must refuse to deny your nature as a 

homosexual while at the same time refuse to deny your Jewishness. There is no contradiction between the two if 
they are viewed in their proper perspective.  

Judaism looks negatively at homosexual activity, but not at the homosexual nature. Whatever the 
source of this nature, whether it is genetic or acquired (the Torah does not express any view on the matter), is 
immaterial. This nature in no way diminishes or affects the Jewishness of a homosexual. He is as beloved in 
God's eyes as any other Jew, and is as responsible as any Jew in all the mitzvos. He is obligated to achieve life's 
goals by directing his life towards spiritual growth, sanctity and perfection of his character -- no less than is 
any other Jew. He will merit the same share in the world to come which every Jew merits, minimally by being 
the descendant of Avraham Avinu and maximally by totally devoting his life towards the service of God.  

Past homosexual activity has no bearing on one's Jewishness. Although it is a serious sin, all humans 
by nature have spiritual shortcomings and this is why teshuva was given to them. Teshuva has the capacity to 
return a person to a state even higher that which he had before the sin.  

Accordingly, a Jewish homosexual has to make a commitment to embark on a course where he will 
ultimately rid himself of homosexual activity. It is not necessary that he change his sexual orientation (if this is 
at all possible), but that he cease this activity. It is obvious that for many people this will be difficult, and will 
have to be accomplished over a period of time. But it must be done and it can be done.  

Family and children are important in Jewish society but one who does not have these need not feel that 
he is not a full-fledged member of the community. The verse in Isaiah 58, which is read by Jews all over the 
world on every public fast-day, is addressed to the homosexual: 

Let not the saris (who is physically unable to have children) say `I am a dried up tree.' For so saith G-d 
to the sarisim who keep my Sabbath, who choose what I desire, and who keep my covenant: I shall make them in 
My house and within My walls a monument, a shrine, superior to sons and daughters. I shall render their (lit., 
his) name everlasting, one which will never be forgotten.  

Can a homosexual be expected to live as a celibate? I believe a Jewish homosexual can accomplish this 
if he decides that the Jewish people is his "wife and children." It is possible to do this if he throws his every 
spare moment into devotion to the welfare of his people. There are many areas where he can do this.  

Because he does not have a family, a homosexual can make serious contributions to Judaism which 
others cannot. For example, bringing Judaism to smaller communities where there are no facilities for raising a 
Jewish family.  

I know of a case where a rabbi successfully inspired the Jews of an entire city for over forty years 
because, for various reasons, he never married. Since there were no religious schools in town, the rabbis who 
had held his pulpit before him all moved away when their children had to start going to school. But this rabbi, 
because he had no family, stayed on and had a major impact on the entire city.  

Activities involving much travel, such as fundraising, a vital aspect of Jewish survival, is best 
accomplished by someone who is not tied down to a family. I know of a homosexual who helped establish 
several important institutions through his fundraising and is grateful for the sexual orientation which freed him 
to make this contribution.  

Even within one's community devotion to public causes can be more easily done by someone who has 
no family obligations. Several individuals whom I know became respected, active members of their communities 
during their lifetimes even though it was well known that they had no interest in marriage.  

It is no accident that homosexuals are generally more sensitive to the needs of others and to matters of 
the spirit (viz., the high percentage in the arts) than the rest of the population. This is because their function in 
society is meant to be one where their family is the Jewish people. Their sensitivity is an emotional tool which 
they were granted for devoting themselves to, and empathizing with, others….   

The fact is that neither homosexual or heterosexual activity has the capacity to grant happiness to 
humans, as even a cursory glance at our unhappy world will demonstrate. The only activity which can give us 
happiness is striving towards reaching the true goals of life. Life is not meant to be an arena for material 
satisfaction. It is to be used to carry out G-d's will by coming closer to Him and serving Him by keeping His 
commandments. … 

Sexual activity, by which the family unit can be built, is only one of the activities with which a man can 
serve God. But someone who does not have this capacity still has a whole life and unlimited opportunities to 
serve God…. 

It is difficult for us to understand why certain people were given certain shortcomings as their 
challenge in life and other were not. We cannot fathom God's ways but we can be sure that there is a 

                                                            
1 Available at: http://www.jerusalemletter.co.il  go to archives, then March 24, 1998 then A 
Letter To A Homosexual Baal Teshuva 
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beneficence behind these handicaps. When these shortcomings are met they will grant us a greater satisfaction 
from our lives and a deeper devotion to G-d than if we were not given them….  

I will add that I do not think that it is necessary for you to give up on the hope of someday having a 
family. The ways of Providence are manifold. For example, I was personally involved in a case of a woman who 
knowingly married a homosexual man in order to help him overcome his condition. They subsequently had a 
large family. It was only because they were both deeply religious Jews that they were successful. There is 
reason to hope that with your acceptance of living a life in the service of G-d, your problem as well will be 
overcome. Nothing is impossible if we merit Divine assistance; "Can the hand of G-d ever be inadequate?"   

This is no contradiction to any compassion and sympathy which may be warranted towards any individual 
homosexual. The human being is capable of contradictory emotions, and in fact we are constantly exercising 
that capability. The Torah rejects the homosexual act, while requiring sympathy and support for the homosexual 
struggling with his orientation.  

 Despite the gravity of the sin, the Torah obligates us to be compassionate to all those who suffer, including 
homosexuals. Many homosexuals have never experienced attraction to the opposite sex, which makes it 
impossible for them to marry and have a normal family1. This is truly a great loss, requiring our utmost 
sympathy.   

Struggling Torah Jews, regardless of their problems, are beloved in the eyes of HaShem.   They did not seek 
this problem. HaShem gave them a terrible test, and nobody really knows how to solve it. May HaShem 
enlighten us to know how to deal with it2.  

We can never presume to understand the pain a homosexual, grappling with his issue may go through. Yet 
it is important that we express some appreciation that many homosexuals struggle greatly.  We should also 
communicate that if they do not act on their desires they are worthy of more merit in that regard than someone 
who does not feel such desires at all3. They may have struggled just as greatly even on the occasions when they 
gave in. Many are in great pain.  

 Certainly, even those homosexuals who are sinning are worthy of our attempts to bring them close to the 
Torah4. Moreover, as the Maharal  points out, the Mitzvah of Tochacha requires unusual wisdom and 
exceptional sophistication5 as well as sensitivity and warmth6.  It often needs to be seen as a process rather than 
a discreet act. Intrinsic to this process is maintaining an attitude of respect to the homosexual as a person (as 
opposed to ones attitude to the homosexual act), and to allowing him to maintain a sense of dignity7. The 

                                                            
1 Rav Aharon Feldman 
 
2  Rav Aharon Feldman 
 
3 Rav Shalom Kaminetzky 

 
ורק )  קנא א דעת יחידה היא' ד ס"רבבה יוחוץ מהדגול מ(כל המפרשים כללו סתם רשע בהחיוב להוכיחם    4

    ה אבל  "בביאור הלכה תרח ד  עיין . אפיקורוס או לץ , הוציאו פורקי עול תפי כמו מומר
  
  חכמה יתירה ותחבולה גדולה מאד ]כדי לדעת איך יוכיח[שצריך על זה : ב"ל נתיב התוכחה פ"מהר5   

  ת וחכמההמוכיח לרבים צריך דע: א דף נו"ובהיערות דבש ח
 

מפני מה  מפני שמוכיח בדברים קשים ומבזה ואומר"ל "הזה שיודע להוכיח וז תמיהני אם יש בדור: בערכין טז' בהסבר להגמ) כ-י(א על משלי "הגר 6
ליו והכל שישמע א הצדיק שיודע להוכיח בא בדברים טובים ומקרב אותו לתורה בכדי אך. אתה עושה כך ומחרף אותו ועל ידי זה אינו מקבל ממנו

 ".נכספים אליו לשמוע מוסר ותורה ממנו
בתוך (אדם לומר  ג  דאמרי רבנן שלשה דברים צריך"אמר רבה בר רב הונא אע. שבת לד' ואפילו שלא במקום תוכחה כתוב במס

  דליקבלינהו מיניה צריך למימרינהו בניחותא כי היכי) ביתו ערב שבת
 
שהמוכיח צריך לדבר אחרי התוכחה ) סז(ועוד נרמז בזה שנאמר ואחר האש קול דממה דקה : תוכחה'  עיין בילקוט מעם לועז מלכים א 7

הלך לו לשוק והיה מתחיל משחק .  משל למה הדבר דומה לבן שאמר לו אביו לך לבית הספר) סח(ל "כמו שאמר חז.  דברים רכים ונעימים
בנים ', כך אמר ישעי.  אחר כך אמר לו רחוץ ידיך ובא סעוד עמי.  םוידע אביו שלא הלך לבית הספר והיה משמיעו דברים רעי.  עם הנערים

אף כאן נרמז לו שלאחר הרוח והרעש של .  'לכה נא ונוכחה יאמר ה, וכשהוא גומר כל הענין מהו אומר.  גדלתי ורוממתי והם פשעו בי
אם , מילא בסלע משתוקא מתרין) סט. (ו בדרך צחותוכן פירש.  התוכחה צריכים לבוא דברים רכים ונעימים בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת

  .כמו השמש שבא אחר המטר ששוה כשתי פעמים מטר) ע.  (סלעים' הרי השתיקה אחריו שוה ב, הדיבור של התוכחה שוה סלע
  :ס"פרשת דברים תש, ובאלון איש לרעהו

  ).א-פרק א" (אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל: "נלמד מהפסוק
 של מפני כבודןלפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז .  ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן,  לפי שהן דברי תוכחות:י"וכתב רש
  .ישראל

  באופן שישמר כבודו .1
  להקדים דברי שבח והערכה לאדם .2

הוא על דרך הפסוק ' וגו" עיםהבו לכם אנשים חכמים נבונים וידו"בדברי מוסר סיפר מעלתם ] משה[כשהוכיחם : "'ה הק"וכך כתב השל
, כי אז ישנאך ולא ישמע לדבריך, אל תאמר לו כך וכך אתה גרוע, כשאתה רוצה להוכיח את אחד, הענין" אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך"

היא לאיש כמוך לעשות כה כ חרפה "וא, רק אדרבה תאמר לו חכם אתה, לץ אתה שלא תוכיח אותו דרך זלזול לומר –" אל תוכח לץ"וזהו שנאמר 
  .ל"עכ."  אז יאהבך וישמע לקול דבריך ויקבל מוסר, כלומר תעשנו לך לחכם" הוכח לחכם"זהו  , וכה

  .)סנהדרין יא( וכשהוא צריך להוכיח ברבים יוכיח דרך כלל ולא דרך פרט …המאירי
בעצמו הלך לביתו של הרב כדי להביא לו את , דל לוילנא והביא עמו סכום כסף בשביל רב אח"פעם אחת הגיע רבי ישראל סלנטר זצ

הרי יכל להודיע לי שהביא , למה היה הרב צריך להטריח את עצמו להביא את הכסף לבית: הרב חש אי נעימות גדולה ואמר לרבי ישראל.  הכסף
  .כסף והיית בא אליו כדי לקבל

כ להשמיע לך "ולכן צריך אני קודם לכבד אותך כדי שאוכל אח, אבל רציתי להגיד לך תוכחה על משהו, אתה צודק: ישראל' השיב לו ר  
  .הקשה שוב הרב?  "איפוא יש גמרא כזו.  ישראל' השיב ר" גמרא מפורשת היא.  " שאל הרב–? "איזו שייכות יש בין זה לזה.  "תוכחה

שדוד המלך שאל לסיבת הרעב , "ש שניםויהי רעב בימי דוד שלו) "כא-שמואל ב(מפרשת את הפסוק :) יבמות עח(הגמרא : ענה רבי ישראל  
כיצד זה : ושואלת הגמרא.  על שאול שלא נספד כהלכה ועל שהרג את נוב עיר הכהנים, ומפרשת הגמרא, "אל שאול ואל בית הדמים: "ענה לו' וה
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meforshim point out that human nature is such that it is simply counter-productive to rebuke in a hostile, 
threatening or aggressive way1.  Moreover, the Torah specifically prohibits embarrassing the person one is 
rebuking2. However, there may come a time when the rapid legitimization of homosexuality may lead the 
Gedolim to tell us to change from tochacha mode to mechaa mode3.   

We need to strike a balance between de-stigmatizing the homosexual as person, while maintaining our 
deep repugnance to the acts he may be involved with.  As a community, our role is to encourage such a person 
to see himself as someone with a problem that needs to be overcome, rather than someone who is defined by his 
sexual orientation4.  

  As long as the homosexual is making every attempt to be discrete and not promoting an agenda in any 
way, we should provide the support of the community as a crucial vehicle to help him to bring his life in line 
with halacha.   

One of the problems which some gays have is that they define their whole selves in terms of their 
orientation. They become a part of a whole ‘culture’, gay culture.   All people are multi-faceted. A person may 
be artistic, or scientifically orientated, passionate or bland, organized, punctual, interested in stones, and a dozen 
other things. He may or may not be attracted to members of the same or the opposite sex. A gay person must be 
taught to redefine himself as a person who has, amongst many other things, an attraction to other things. This is 
important for many reasons, chief amongst them the ability of the person to first approach Judaism. Many gay 
people, faced by the impenetrable wall of the prohibition against homosexuality, just give up on Judaism. This 
need not be so. A person does not have to face this issue at the outset. No-one should be asked to face what they 
view as the most difficult and challenging issue of their life, right at the beginning of their relationship with 
Judaism. Female singers should not be told to deal with their careers as they approach Judaism, just like 
someone who is intermarried wouldn’t be told to convert or leave his wife before he starts keeping at least some 
mitzvos. But gay people don’t see it that way. They see a contradiction between Judaism and their very selves’ 
right at the outset.   

 In fact, Rabbi Aaron Feldman points out that, from the aspect of the rights of the individual, the Torah 
views homosexuals no differently from the Gay Liberation Movement. Those with a homosexual orientation are 
equal to any other individual before God and deserve equal social rights and it is praiseworthy that this 
Movement has done much to secure these rights.  However with respect to homosexual activity, there is a sharp 
variance between the view of Torah and that movement.  

But Judaism is opposed to defining people as being homosexual as a definition of a person. It is 
homosexual acts that are forbidden, not homosexual orientation5. There is, in fact, no word in Judaism for a gay 
person per se.  

There is no category of a “homosexual” within halachic frameworks.  There are many “characters”  
within halacha: the mamzer, the priest, the slave, the king, the convert – all have a unique halachic status  – the 
homosexual is not one of them.   Judaism doesn’t define people based on sexual desire; we do not define people 
who lust over married woman or people who desire non-kosher food in separate halachic groups.   Jewishly, he 
is not a minority with fewer rights.  He is a Jew who, like all Jews, needs to repress his evil inclination in 
general.    

                                                                                                                                                                                         
אשר משפטו "נ "אה: בה הגמראומשי.  ומצד שני התביעה על שאול שהרג את נוב עיר הכהנים, שמצד אחד ישנה תביעה על ששאול לא נספד כהלכה

  …"!במקום שדנים האדם שם מזכירין פועל צדקותיו: "י"ופירש רש) ג-צפניה ב" (פעלו
שכאשר שופטים , לקיים מאמרם, צריך אני קודם לכבד אותך, אם אני מבקש לומר תוכחה "- הפטיר רבי ישראל  –" רואה אתה"  

  'וגו…!צריכים לזכור קודם את הפועל הטוב שהוא פעל, אדם
  
  קשים אינם נשמעים   דברים- כתר ראש קמג  1
 

שנאמר ולא תשא עליו חטא כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו  המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלמנו: ו' ח הל"ם דעות פ"  רמב 2
   ל ולא תשא עליו חטא"משתנות ת ופניו

 
3 The gemora in Sanhedrin 75a discusses the case of a man who fell madly in love with a woman. Doctors say that he will die if 
he does not have her. The woman is willing to give him whatever sexual pleasures the rabbis advise is appropriate to save a 
life. The Torah, of course, assigns primary importance to the saving of a life. "One who saves a life is as if he saved the entire 
world," and "saving a life precedes the Sabbath." On the other hand, cardinal sins, such as murder, paganism and 
adultery/incest, are never permitted, even to save a life. The Talmud concludes that such a woman, even if she is unmarried, 
may not even talk to the man behind a wall to save his life, and he will die. 
 The gemora rules that we may not break down social sexual standards even to save a life. 
We see clearly from the gemora that community standards are very important. If the man himself wants just to talk to the lady 
with a fence between them, Rambam says we tell him to die and not speak to her, even if she is unmarried and willing to talk to 
him. We see clearly that human life does not override the proper social sexual standards of Israel.) 

 
ת זכרון יהודה "בשו' וע. שלא יתקוטט עמהם' ט ב"בה' שלא יתבייש מהמלעיגים עי) א"ח ס"או(ע "כ בש"מש): י' ב דף יד ס-א(ספר לקט הקמח החדש 

א "בחינת החיד, לל להקהלה שרוצים לשנות איזה תקנה מצוה לשנאותם ולהתקוטט עמהםאבל בנוגע לכ, ל דזהו לעצמו"ובערוך השלחן האשכנזי ובה
ק בתשובותיו בחלק "ם שי"וידוע זה מזמן שגדולי אונגרין נתפרדו וייסדו קהלות היראים ומבואר באריכות במהר. לשלח השלום" רודף שלום"שפירש 

 אבל לזה צריכין חכמה בינה ודעת …שזה בכלל מלחמת מצוה , ע בספרו אמרי שפר"יל וז"ח ז"ר שמואל פרנקל מב"צ מה"ח וגם מקדוש זקני הגה"או
 'שלא יהא מצוה של שטן דמחלוקת דבר גדול הוא וגו

 
4Rabbi Freundel, The Journal of Halacha and Contemporary Society Pg.76 

 
5 Rabbi Shalom Kaminetzky 
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Freundel, in an article entitled "Judaism and Homosexuality" (Journal of Halacha and Contemporary 
Society)  stresses that gay individuals should be kept within the Torah community. Freundel advocates kiruv 
(outreach) for homosexual Jews, much as some might advocate outreach to an intermarried couple. "We must 
create a situation which offers a positive alternative to the gay synagogue and to the even worse choices of 
complete abandonment and assimilation," he writes.  
 What we cannot do is to legitimize the homosexual life-style, and to prevent independent, “Orthodox”, 
gay communities from springing up. As Rabbi Avi Shafran noted: “The whole approach to demanding to be 
accommodated is profoundly non-Orthodox. I have a hard time dealing with someone who says, 'I'm gay and I 
want to be accepted.' Adulterers are not demanding adulterers' minyans. We can't elevate sinning to a lifestyle. 
The more it's mainstream … the more people will choose it and accept it as an option.” The only viable way to 
avoid these communities would seem to be a message of acceptance within existing communities.   
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 קדושים
 
 1.To Be Holy 
 
SUMMARY: 
 

The Jew is charged not only to be good, but to be holy. In fact, one cannot be truly good if one is not 
also holy. When the Jews get chosen at Sinai, the emphasis was on them being a kingdom of priests ( ממלכת
  .(גוי קדוש) and a holy nation (כהנים

Three times in this week’s portion is the Jew charge to “be holy!”. The first time has to do with man’s 
basic sensuality; the second with idolatry – beliefs of the mind and holiness of thoughts  - and the third with 
food. 

This Mitzvah permeates and informs all others. One can be strictly kosher but still eat like a pig. One 
can observe all the laws of family relations, and yet miss out on the deep spirituality inherent in husband and 
wife conjugal relations. One can be technically within the bounds of Jewish law, and use that to justify all kinds 
of animal-like behavior. So, to the all these commands was added a meta-command – “be holy”. 

All of the 10 Commandments are hinted at in our Parsha ; it is as if we go through all the fundamentals 
of the Torah again, now infusing them with holiness. And in fact all the Jews gathered to hear these words as 
they did when they first received the Ten Commandments.  

 G-d gives a reason for His demand that we be holy – כי קדוש אני – “for I am holy”. On the one hand,  “for 
I am holy” means that you are not being asked to be holy like me –an impossible request. But on the other, I am 
telling you that because I am holy, so can you be – for you are made in My image. Moreover, the way that my 
holiness is reflected in this world is through you.   

 Holiness must also infuse our every action.  We need to radiate both the letter and the spirit of the Torah – 
to be infused with holiness . So too in areas not proscribed by the Torah at all – all are covered by the huge 
embrace of being holy.  

 When G-d  took us out of Egypt, He commanded us to separate ourselves from the impurity of the 
Egyptians. Here we see a negative definition of holiness – the idea of being separate and apart. At Sinai, the 
positive aspect of holiness was reflected -  the Shechina rested on the Jewish nation and we became a holy 
nation. We could now infuse all the world around us with this holiness. Rather than being dragged down by the 
material word, this world gets elevated by the holy Jew when he chooses to use it. The paradigm of this is the 
Shabbos, where we do very material things; we eat and sleep and dress at a higher level than the weekday, and 
yet the holiness of the day elevates and spiritualizes all these activities. Such a person is like a Tabernacle, and 
any food he eats is like a sacrifice brought on an alter.  

  Holiness - Kedusha is finally a Heavenly gift, not something a bodily-laden human could achieve on his 
own. What we can do is make the plunge into Kedusha by withdrawing from all things negative, thereby turning 
ourselves into worthy receptacles for G-d’s bestowment of positive Kedusha as well. 
  Unlike other Mitzvos, holiness is not clearly defined.  . Each individual will relate to this Mitzvah 
differently. Each will have his own starting point, and therefore דבר אל כל עדת בני ישראל – speak to each 
individual according to his uniqueness, according to his own spiritual challenges.  It is up to our own spiritual 
creativity what we will achieve as holy people.  

Moreover, since this is a Mitzvah that ultimately reaches to get closer to G-d – their really is no upper 
limit to this Mitzvah. Therefore the words are put in the future tense – קדושים תהיו – “You will or should be 
holy”, for this mitzvah will be constantly unfolding before us.  
 As we would expect, the idea of holiness permeates the prayers. Interestingly, though, the Kedushas we 
say all require a minyan, the minimum unit of community – אין דבר דבקדושה פחות מעשרה. Seemingly, one can 
only truly become holy when attached to a community. Our instincts are the opposite – we imagine a holy 
hermit, living simply in a cave, and meditating all day. The opposite is true. Holiness can only be achieved by 
engaging this world, by building a community, by spiritualizing the environment.  
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DETAIL: 
 
The Torah begins this week’s portion with the words – קדושים תהיו – “be holy1!”, and mentions this 

idea twice more in our portion. The first time has to do with man’s basic sensuality; the second with idolatry – 
beliefs of the mind and holiness of thoughts2, and the third with food3. 
 In earlier chapters, we learned of the concept of purity. The concept of purity applies to animals just as 
it does to humans, all be it a lower level. There are pure and impure animals, for example.  Above the concept of 
purity is the concept of holiness. The concept of holiness applies uniquely to man. It is true that objects can be 
sanctified – but this holiness is bestowed by man. Only man himself can have intrinsic holiness4.  

The Jew is charged not only to be good, not only to be pure, but to be holy, to cleave to G-d5. Every 
time we do a Mitzvah we say the blessing אשר קדשנו במצוותיו – (He) Who has sanctified us etc. Judaism in fact 
goes further – it claims that one cannot be truly good if one is not also holy. When the Jews get chosen at Sinai, 
the emphasis was on them being a kingdom of priests (ממלכת כהנים) and a holy nation (גוי קדוש).  

 Really the word קדושה means to be set aside and dedicated to something. So, for example, when a man 
marries a woman and says הרי את מקודשת לי – behold you are sanctified to me  - it means that she is set aside 
exclusively for him6. The act of sanctification on our side is the preparation and readiness to receive this 
holiness from G-d.  Like a woman to her husband, we set ourselves aside to be exclusively dedicate to G-d and 
the result is holiness The holiness of Shabbos, for example, is achieved by our preparations for Shabbos and 
thereby entering the time-zone of that holiness.   This is what the verse means when it says והתקדשתם  - you 
should prepare yourselves – and the result will be והייתם קדושים  – that you will be holy7.  

 Interestingly, none of the authorities count this Mitzvah as one of the 613 Mitzvos. This is because it is 
a מצוה שבכללות, a Mitzvah which permeates and informs all others8. Or put the other way, the Mitzvos are the 
most obvious actions we do to affect holiness in this world9. But these Mitzvos, in turn, require direction not to 
be perverted. One can be strictly kosher, says the Ramban, but still eat like a pig. One can observe all the laws 
of family relations, and yet miss out on the deep spirituality inherent in husband and wife conjugal relations. 
One can be technically within the bounds of the halacha, and use that to justify all kinds of animal-like behavior. 
We need to be not just halachik-Jews in a technical sense, but to radiate the spirit of the Torah – to be infused 
with holiness10. So too in areas not proscribed by the Torah at all – all are covered by the huge embrace, this 
meta-command of being holy11.   

                                                            
  :ר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכםדב) ב( :וידבר יהוה אל משה לאמר) א( יט 1
 
ולפי ששלמות הקדושה לזרע , כענין שאמרו לעולם יקדש אדם עצמו בשעת תשמיש,  ויתכן לפרש קדושים תהיו זו קדושת המחשבה:ב  בחיי  יטרבינו 2

  ישראל תלויה ביצירה לכך
 
ולהלן ... אלוקיכם ' הפרשה מתחילה קדושים תהיו כי קדוש אני ד.  נאמר ג פעמים מצות קדושים תהיובפרשה זו: פד-פג' נתיבות שלום עמ 3

ז המה עניני "והיינו שנעיניני ע. ז"י זו פרישות ע"ופירש רש. אלוקיכם' מסיים הפסוק והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ד... ז "פברשת ע
והכוונה ', והייתם לי קדושים כי קדוש אני ד' והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה וגו,  עודובסוף הפרשה כתיב... כ מדרגות "אמונה ישנם ג

  . וקדושת האכילה בחדרי הבטן, במחשבות ובדעות, והקדושה במח, שנכלל בה הקדושה בענינים שלבו של אדם מחמדתם... על קדושת האכילה 
הקדושה קודם קבלת התורה כתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי והנה הזהירה התורה הקדושה פעמים רבות על : פז' ושם בעמ  

  ... וכן כתיב הרבה פעמים והתקדשתם והייתם קדושים , ואנשי קודש תהיון לי, ופברשת משפטים, קדוש
  

ש טהורים וכן יש וטהרה יש בכל הנבראים שמקבלים טומאה וי. רק עדיין יש שתי מדריגות טהרה וקדושה :מב  ,רסיסי לילה, רב צדוק הכהן 4
 עלייהו הוא מצד האדם שמקדישו רק שהאבל קדושה הוא רק באדם וכן כל הקדושות של נבראים דחיילא קדו. בבעלי חיים טהורים וטמאים

  :בכור דקדושתו מרחם
 

  שמצוה ובו תדבק תלויה בקדושים תהיו... שאי אפשר להגיע לדבקות אלא על ידי הקדושה : נתיבות שלום פד 5
 לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים והנה זה כענין הדבור הראשון -אלהיכם '  וטעם הכתוב שאמר כי קדוש אני ה:יט בן "רמב  

  ):שמות כ ב(בעשרת הדברות 
  

במה דגבי אשה  ... והרי את מקודשת לי כלומר להיות לי מקודשת לעולם -ע כהקדש "דאסר לה אכ: ב' מסכת קידושין דף ב עמ,  תוספות 6
  ' וגודמתיחדת להיות לו היא נאסרת לכל

 
ועיקר קידוש .  קדושה שההקדש הוא שדבר זה שייך לקודש וכקידושי אשה שהיא שייכה להבעלוזהו   :מב  ,רסיסי לילה, רב צדוק הכהן 7

 שייך להשם יתברך שהוא הקדוש ל כי כל עיקר קדושת שבת בהשתדלות אדם הוא רק ההכנה והזמנה שמכין עצמו לכך שיהיה"לשון הזמנה והכנה כנ
וזה כל .  ההכנה לקבל קדושה והתקדשתם הוא הכנה להיות על ידי זה והייתם קדושיםומצדקדושים תהיו כי קדוש אני ) ב, ויקרא יט(כמו שנאמר 

 :השתדלות יעקב להיות הקדושה גם כן מלידה מבטן דהיינו מצד נפש הבהמית גם כן כקדושת בכור בהמה
  

  ם" הרמבשורש ד של  8
  

. בתוך המעשה' י מעשה המצוה שיש בה אור מציווי ה"אשר קדשנו במצותיו שע' ח אברים דכתי"שהם נגד רמהמצות י כל "וכן ע ]:א"תרל [ אמתשפת 9
  . ז יכולין לברר הקדושה גם במעשה ממש"עי

 
כ ימצא בעל התאוה מקום "א, ו ואכילת הבשר והיין והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשת:ב ן"רמב 10

 יהיה הנהו, שלא הוזכר איסור זה בתורה, וידבר כרצונו בכל הנבלות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות
כענין , כללי שנהיה פרושים מן המותרות ימעט במשגלוצוה בדבר , אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי,  לפיכך בא הכתוב :נבל ברשות התורה

 ןולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו ויקדש עצמו מן היי, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין) ברכות כב(שאמרו 
פ שלא "אע, נח ובלוט וכן יפריש עצמו מן הטומאהויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה ב, הנזיר קדוש) במדבר ו ה(כמו שקרא הכתוב , במיעוטו

בשמרו מטומאת המת גם כן ) במדבר ו ח(וכמו שנקרא הנזיר קדוש , בגדי עם הארץ מדרס לפרושים:) חגיגה יח(כענין שהזכירו , הוזהרנו ממנה בתורה
ויקדש עצמו בזה עד , וכל פה דובר נבלה) ישעיה ט טז(כענין שהזכיר הכתוב , וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס

  :כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו, שיגיע לפרישות
 
עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות , אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי,  באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית:ב ן"רמב 11

 מצותפ שאלו "כי קדוש זה שמן ערב כי אע, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, והתקדשתם אלו מים ראשונים:) ברכות נג(כמו שאמרו , בידיו וגופו
 וזה דרך  :שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, מדבריהם
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Perhaps this explains why all of the 10 Commandments are hinted at in our Parsha1; it is as if we go through 
all the fundamentals of the Torah again2, now infusing them with holiness. To be truly Sinai Jews we have not 
just to act out the Mitzvos we received there, but to model the holiness of that awesome occasion3. And in fact 
the Jews gathered here as they did when they first received the Ten Commandments4.  

 G-d gives a reason for His demand that we be holy – כי קדוש אני – “for I am holy”. On the one hand,  כי
 means that you are not being asked to be holy like me –an impossible request5. But on the other, I am קדוש אני
telling you that because I am holy, so can you be – for you are made in My image. Moreover, the way that my 
holiness is reflected in this world is through you6.   

But we are not only holy when we do the Mitzvos. Holiness must also infuse our every action. The key, 
says the Ohr Gedalyahu, is the tiny act. We have to regard nothing as trivial – nothing as incapable of being 
infused with holiness7.  

 When G-d took us out of Egypt, He commanded us to separate ourselves from the impurity of the 
Egyptians8. Here we see a negative definition of holiness – the idea of being separate and apart.  

At Sinai, the positive aspect of holiness was expressed. The Shechina rested on the Jewish nation and we 
became a holy nation. We could now infuse all of the world around us with this holiness. Rather than being 
dragged down by the material word, this world gets elevated by the holy Jew when he chooses to use it9. The 
paradigm of this is the Shabbos, where we do very material things; we eat and sleep and dress at a higher level 
than the weekday, and yet the holiness of the day elevates and spiritualizes all these activities10. Such a person is 
like a Tabernacle, and any food he eats is like a sacrifice brought on an alter11. But even during the week, we 
can take the battle of each meal (לחם comes from the word מלחמה) and turn it equally into a holy act12.  

It seems surprising then that Rashi and the Ramban both give negative definitions of Kedusha on our first 
verse – separate yourselves13. Perhaps, says the Nesivos Shalom, this is because, the positive aspect of Kedusha 
is finally a Heavenly gift, not something a bodily-laden human could achieve on his own. What we can do is 

                                                                                                                                                                                         
אמר , האזהרות לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם,  בזההתורה לפרוט ולכלול בכיוצא

בהגיעי למקומו ) שם(כאשר אפרש , שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, )דברים ו יח(בכלל ועשית הישר והטוב 
  :ה"בע) כדלהלן כג (ועוד אפרש זה , אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ה וכן בענין השבת"ברצון הקב

 
  :ד" יט ב בא 1
  
 :רוב גופי תורה תלוין בה   :ב י"רש 2
 
שעשרת הדברות נחקקו היטב בתוך בני ישראל ונתאחדו יחד עם ) ליקוטי דברים אות ג(בפרשת יתרו : נד' אור גדליהו עמ 3

  ז יש לומר שהמצוה דקדושים תהיו היה לשמור את המדריגה שעלו לה בהר סיני"ולפ, שם בארוכההדברות כמבואר 
    מלמד שפרשה זו נאמרה בכנוס כעשרת הדברות ולמה לפי שכל הדברות כלולות בה-דבר אל כל עדת בני ישראל : בי חזקונ 4

  :רשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוין בהמלמד שנאמרה פ) כ"ת. ויקרא רבה (-  דבר אל כל עדת בני ישראל :ב י"רש
 
כ והא דכתב "ע. קדושתי למעלה מקדושתכם, אלוקיכם' תלמוד לומר כי קדוש אני ד, יכול כמוני, קדושים תהיו: ויקרא רבה כד ט 5
כשם שאני , דושיםכשם שאני קדוש כך אתם תהיו ק, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, )שמיני פרק יב ג(ל "בשם חזן "רמבה

' ממש ורק הצווי להדמות לד' ממש דזה אי אפשר להיות כמו ד' כ אין זה סתירה דלאו דווקא כמו ד" עפרוש כך אתם תהיו פרושים
  . כפי מה שאפשר ושני הפירושים באים בקנה אחת

  
  
והלא הרבה , ליציר כפיו להדמות לקונווכי יתחייב הדבר ,  צריך לדעת מה נתינת טעם הוא זה-'   כי קדוש אני וגו:ב  החייםאור 6

ואם כונתו לומר טעם הציווי שהוא חפץ בדבר לצד אלהינו קדוש חפץ שגם , הדרגות ישנם באלהי ישראל ואינם מושגים בישראל
  :ועד עתה אין אני יודע למה יתחייב הכתוב לתת טעם,  המתחייבםעובדיו יהיו כמו כן ולא טע

ל אם אתם מקדשים עצמיכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם "ודרשו בתורת כהנים וז,  הרגישול נראה שמקושיא זו" ורבותינו ז
והודעת הפכו כמו שסיים שם התנא ואם אין אתם , הודעת תועלת הנמשך' וכפי זה תהיה כוונת כי קדוש וגו, אותי עד כאן

לקושי הנמשך אם , ה כוון בכפל דבר ואמרתואולי כי גם לז, מקדשים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא קדשתם אותי עד כאן
 :ולרוממות הנסבב אם יקדשו עצמן, לא יקדשו עצמם

 
  צריכים להזהר ממעשים קטנים : נא' אור גדליהו עמ 7
  

 המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים והייתם קדושים'  כי אני ה8
 
עד שבשום מעשה אשר יעשה לא יפרד , ה האדם דבק כל כך באלהיו כללו של דבר ענין הקדושה הוא שיהי: כו'  פ–מסילת ישרים   9

ממה שיורד הוא , עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם, ולא יזוז ממנו יתברך
  .מדביקותו ומעלתו בהתשתמשו מדברים גשמיים

 
  .קודש הם, עניני היתר, בת קודש אפילו עניני לכםשבש... שורש השבת נעוץ בקדושה : פה- נתיבות שלום פד 10
  

  כו' מסילת ישרים פ 11
  

מלחמת , דכל אכילה ואכילה מלחמה היא" מלחמה"מלשון " לחם"רב יעקוב עמדן פירש דלכן נקרא : נה' אור גדליהו עמ 12
  ומובדל  אבל להיות מופרש, לעדות מה שצריכים לעשות, הרשות

  
אשה ) ויקרא כא(שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ) ויקרא רבה( פרושים מן העריות ומן העבירה  הוו- תהיו קדושים :ב י "רש 13

  :' אשה זונה וחללה וגו-קדושים יהיו ) שם. (מקדשו'  אני ה-ולא יחלל זרעו ) שם. (מקדשכם' אני ה' זונה וחללה וגו
 נבל ברשות התורה] שלא תהא: [ן"רמב  
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make the plunge into Kedusha by withdrawing from all things negative, thereby turning ourselves into worthy 
receptacles for G-d’s bestowment of positive Kedusha as well1. 
 
  We explained the reason why the Mitzvah of קדושים תהיו is not counted as one of the Mitzvos, it is a 
 a general Mitzvah infusing all others. The commentators give a second reason: This Mitzvah has ,מצוה שבכללות
no clear limits. Each individual will relate to this Mitzvah differently. Each will have his own starting point, and 
therefore דבר אל כל עדת בני ישראל – speak to each individual according to his uniqueness, according to his own 
spiritual challenges2. This why the partner of this Mitzvah to be holy is ועשית הישר והטוב בעיני ד'  – you should 
do what is right and good in the eyes of G-d. This Mitzvah exhorts us not to simply fulfill the letter of the law, 
but go beyond it – לפנים משורת הדין – each according to his own spiritual level and understanding3. Unlike 
other Mitzvos, the Torah is careful not to define the specifics of being holy because this will be different for 
each individual4 – it is up to our own spiritual creativity what we will achieve as holy people.  

Moreover, since this is a Mitzvah that ultimately teaches how to get closer to G-d – there really is no 
upper limit to this Mitzvah. Therefore, says the Ohr Hachaim, the words are put in the future tense –  קדושים
 You will or should be holy” – both a Mitzvah and a promise5 - for this mitzvah will be constantly“ – תהיו
unfolding before us6. “Become holy” also informs us that the intention is not only that we should do acts of 
holiness, but that holiness should permeate our very being7. 
  
 As we would expect, the idea of holiness permeates the prayers. Interestingly, though, the Kedushas we 
say all require a minyan, the minimum unit of community – אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. Seemingly, one can 
only truly become holy when attached to a community8. Our instincts are the opposite – we imagine a holy 
hermit, living simply in a cave, and meditating all day.  
 The opposite is true. Holiness can only be achieved by engaging this world, by building a community, 
by spiritualizing the environment. It is for this reason that our Parsha of קדושים was said to a gathering of the 
entire nation. Only by attaching ourselves to the Jewish nation – to the collective gathering of all G-d’s life-
giving energy to the nation, can we achieve true holiness9.  
 G-d sustains all things. Nothing could exist for a moment if it were not His Will. Therefore, everything 
on earth can be traced back to Him. All contain the sparks of holiness that can be traced back to His Will to 
create and sustain them. Therein lays the ability to sanctify them, to redeem those sparks. But it takes enormous 
power to do this. Addressing this concern, G-d assures us, כי קדוש אני: I have put in you the power to reach into 
the physical world and raise it up. I have chosen you to do this10. 

During the prayers, we say three Kedushas. The final one, Kedusah DeSidra, we say at the end of the 
dovening. In the first Kedushas, we sanctified G-d’s Name just as the Angels above did, for this Kedusha is 

                                                            
שענין הקדושה אין אדם , )כו' פ(והנה כתב המסילת ישרים ... נמצא שהקדושה היא מדריגה יותר גבוהה מהפרישות : פו-דנתיבות שלום פ 1 

. ...  ורק שתחילתו השתדלות וסופו מתנה, לפי שקדושה היא מדריגה עילאית כל כך שאים בכח האדם להשיגה, יכול להגיע אליו בכחות עצמו
   הדרך להגיע לזה היא על ידי הוו פרושים מן העריותוכאשר התורה מצוה קדושים תהיו

 
 הכתוב כאן את כל עדת בני ישראל באשר אין פרישת כל אדם שוה ותורת כל אחד לבדו בידו לפי טבע גופו והליכות ביתו הקדים: יט ב  דברהעמק 2

  וכדומה
 
לא ימושו מפיהם ב הפסוקים ', להכנס לפנימיות עבודת דאלו החפצים : פו ריש אות ג' עמ,  שומר אמונים הקדמון המובא בנתיבות שלום 3

דהנה בתורה יש חלק הציווים והאיסורים בקום ועשה ובלא תעשה הן , הדברים' וב. וקדושים תהיו', ועשית הישר והטוב בעיני ד, שבתורה
 על כך ישנה הנהגה להכנס לפנימיות עבודת ונוסף, שכל אלו הם חיוב גמור על הכל', במצוות שבין אדם לחבירו כמו לא תגנוב לא תגזול וכדו

וטוב ' שבכל מעשה שיעשה יתבונן וישקול אם מעשה זה ישר בעיני ד', שזהו ציווי ועשית הישר והטוב בעיני ד, להתנהג לפנים משורת הדין', ד
שתכליתו של יהודי היא כי , ל יהודישאין זו מצוה פרטית אלא יעוד עללי המוטל על  כ, וכמו כן הוא הפסוק השני קדושים תהיו... בעיניו 

  'שצריך להיות דבוק סד, אלקיכם' קדוש אני ד
  
שבכל שאר איסורים שבתורה מפורש בתורה גדרי האיסור מה , כ לא נכתבו במצוה זו הפרטים איך לקיימה"וע: פז-פו' עמ, בתיבות שלום 4

  . בני ישראלף של חד לפום שיעוריה דיליהאלא דבר אל כל עדת, אך ענין הקדושה אינו שוה בכל... שאסור לעשות 
  

  נו ' אור גדליהו עמ 5
  

כי כל שער מהקדושה אשר יכנס עדיין ישנו בגדר , פירוש אין הפסק למצוה זו, לשון עתיד, קדושים תהיו, על זה הדרך,  ירצהעוד: יט ב  החייםאור 6
  : כל הרוצה ליטול את השםכי אין שיעור להדרגות הקדושה המזומנת ל, הכנסת שער אחר למעלה ממנו

 
אבל תכלית המצוה , שזהו רק החלק הראשון של ההשתדלות בתחלתו, מצות קדושים תהיו אינה רק שתתנהגו בקדושה: פז' עמ, נתיבות שלום 7

  .היא שאתם גופכם תהיו קדושים ועצמכם יתהפך להיות עצם של קדושה
  

כ אמר "ע' ואין דבר שבקדושה פחות מי' פרט כל עדת כי אין עדה פחות מי. ם קדושים תהיו אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהדבר:  יקר יט בכלי 8
 שש כי קדו"ז' כאן דבר אל כל עדת בני ישראל אל כל עדה ועדה שיהיו קדושים על ידי שהם מותרים לכל דבר שבקדושה אשר בו מקדשים שמו ית

  :אני
 

י "י שמכניס אדם עצמו בכלל ישראל כי הקדושה שורה בכלל ישראל שהיא כנס"קר הקדושה עדעי. 'י שנאמרה בהקהל כו"ברש ]:א"תרל [ אמתשפת 9
  . י הביטול להכלל יכולין להתקדש"וע. י"והתאספות כל החיות להש' הכנסי

 
' פי. אלקיכם' י האך כי קדוש אנ. י"ד להתקדש בקדושת הש"כ כי איך יוכל בו"ק כי הוא הבטחה ג"וזוה' במד.  תהיוקדושים ]:א"תרל [ אמתשפת 10

אלקיך ' ש אנכי ה"י וז"והבדילנו מהאומות שהחיות והכח שיש בתוך כל איש ישראל הוא מהש. י ממצרים שהיינו משועבדים להם"אחר שהוציאנו הש
וממילא . עלאבל חיות כל איש ישראל היא חלק אלקי ממ. אבל בדרך הסתר וצימצומים. 'אף שכח כל הנבראים ממנו ית. מיוחד מלכל האומות' וכ

כי בכח האדם להתקדש בכל ז יכולין להבין "ועי' ש כי קדוש אני ה"וז. הכל אף כי הוא קדוש ונבדל מכל' י מחי"כי הש. ז"בכחינו להתקדש גם בעוה
ר מדרגה עד י רק הטבע נמשך מדרגה אח"כי חיות הכל מהש' הפי. לעולם ידך בעליונה' ואתה מרום לעולם ה' ש במד"וז.  אף שהם תוך הטבעיומעש

ז יכולין להתבטל לנקודה הפנימיות בכל מעשה "ועי. י שיש תוך ההעלם"אבל לעולם ידך בעליונה שהוא כח והחיות מהש. הפנימיות' שנתכסה בחי
  .ש קדושים תהיו"וז.  מחומר המעשה להתדבק בפנימיות כל דברדללהיות נב

 ה וכמו"נג ד' וכן באור גדליהו עמ  
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rooted in the recognition that G-d is the source and sustenance of everything, something also the Melachim 
understand. So, at this stage of the prayer we hold the Angels up as a model for own aspirations of kedusha1.  

But, then we move on; we face G-d directly in the Shmoneh Esreh and then prepare ourselves to bring 
all that holiness into the world through the Kedusha deSidra2. Kedusha DeSidra we refer to the fact type of 
holiness which G-d only produces for the sake of the Jewish people. It is the Kedusha which comes into the 
messy world even as it exists now, to allow us to correct that world and elevate it. Here we are way ahead of the 
Angels, way ahead of where they can ever be3. We therefore say this Kedusha in Aramaic, so that the Angels 
will not understand and be jealous of us4.   

 
 

                                                            
) תהלים פב ו(והוא על דרך אומרו , ויאמר אחד קדוש) דניאל ח יג(ככתוב , כמלאכים הנקראים קדושים, ירצה קדושים תהיו עוד :ב  החיים יטאור 1

  , ולצד שהקדוש ברוך הוא השרה שכינתו בתוך בני ישראל ועשאם בני פלטין שלו במקום המלאכים, אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם
 
  סדור, רב שמשון רפאל הירש 2

  
על , ה שכינתו בתחתונים כמה היתה הרגשת בני עליון"על זמן שהשרה הקב:) ב קמ"ח( מה שאמרו בספר הזוהר ולמד וצא :ב  החיים יטאור 3

 באוכלסי ישראל יותר מאוכלסי המלאכים' שבחר ה
 
,  ומחייב המציאות והכל בכונה עלול מאתו ראשונה אנו מספרים איך הבורא יתברך שלם בעצמותו ומהותו כביכולבקדושה :יט ב  חכמה ויקראמשך 4

שהוא בלתי חסר שום , כ משיגים אותו באמת כפי יכלתם"שג, וזהו ממש שמלאכי השרת מקדשין אותו, ומושגח פרטי ורצונו מקיים הכל בלי הפסק
הענין שממלא [ואתה קדוש יושב לא כן בקדושה דסדרא אנו אומרים , וזה ונקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום', ושלמות וכ

שזהו , רק התהלות ותפלות', שאין לנו קרבן ולא מנחה כו, בשביל תהלות ישראל] 'השמים כסאי וכו) ישעיה ס(א "בכבודו יתברך כל המציאות כמד
זה יחס העולם הזה בזמן ש, ועלמא אמאי קאי אקדושא דסדרא) דף מט(וזהו שאמרו סוטה . קדושה הבאה מסבת ישראל מלמטה למעלה לא כהמלאכים

  .שאין זה ביכלתן) ה ועונין"ברכות דף ג ד' תוס' ע(ולכן אנו אומרים קדושה זו בלשון תרגום שלא יתקנאו בו המלאכים . הזה
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2.Not to Hate 
 
SUMMARY: 

  לא תשנא
  

 תשא עליו חטא ולא, הוכח תוכח את עמיתך,  לא תשנא את אחיך בלבבך-יז :ויקרא יט
 

You should not hate your friend in your heart [rather] you should surely rebuke your neighbor and you 
should not bear because of him a sin. 

 
 There are two separate ways of understanding this posuk. The simplest way is to see the whole verse as 
telling us how to avoid hatred. According to this, the verse should read as follows:   
 

If your friend has in some way wronged you, even if he has not done something objectively sinful, do not 
be reticent in discussing the issue with him, thereby building up negative feelings towards him ( לא
 otherwise your feelings ,(הוכח תוכיח) rather have it out with him in order to resolve the issue ;(תשנא
toward him may actually lead you to the sin of hating him ולא תשא עליו חטא ( ). 

 
 Let us say that you did not get an invitation to a close friends’ wedding and your feelings were hurt by 
this. Your friend has certainly not done any objective transgression by not inviting you, and the best thing would 
be for you to simply forgive the person and move on. But let us say that your feelings of hurt are out of control. 
You begin to get angrier and angrier. This can begin a vicious cycle which will end up in your actually hating 
your friend, and transgressing this Torah prohibition. At this stage, one has to have it out with one’s friend. This 
is what the Torah means by Tochacha (rebuke) in this context. 

 One possibility is that the whole thing was a misunderstanding. The invitation got sent but never made 
it, etc. Another possibility is that your friend really did mean to leave you out, because he was inviting only 
family members, or a very small crowd.  

However, there is always a possibility that you were intentionally left out, perhaps because your friend 
didn’t think you were that close any more. Perhaps, when your friend realizes that you were hurt, he will feel 
that he made a mistake, apologize and make up.   

So the purpose of the mitzvah is two-fold. It is there to prevent you from sinning by hating, 
erroneously, your fellow-Jew; and it is there to help your fellow-Jew to correct any wrongdoing to you. 

 Even where the other person agrees with you that he is in the wrong, but still refuses to request your 
mechila (forgiveness) or to make up, some opinions do not allow you to bear resentment.  All opinions agree 
that it is better even in such a case to forgive the person. 
The trouble with sorting out these kind of things is that they take time – sometimes lots of it. A carefully written 
letter, for example, can take many hours.  We do not realize that, in the long run, we probably will spend more 
time worrying and fretting over the issue than we would just taking care of it, and things of this sort easily 
escalate. Besides, the Torah clearly commands us to take care of the matter. When we are committed to 
something, we always find the time for it. An observant Jew would not claim that he does not have time to keep 
Shabbat , to daven or to make a Pesach seder. Sorting out our conflicts with our fellow-Jew should be no 
different.  
 Yes, it may be intimidating or embarrassing to confront a friend or a stranger over an outstanding issue. 
We may think that it is useless to try and change that person’s mind, convincing ourselves that people do not 
change in general. But the Torah believes in people enough to tell us to make the attempt, and we should surely 
believe in them just as much, and to act on that optimism. The results are not guaranteed, but the obligation to 
act is clear.  

Some hold that the prohibition of לא תשנא applies only to one who hates his fellow Jew in his heart 
and hides this fact. However, if he reveals his hatred through word or deed, then the prohibition of לא תשנא 
does not apply. Such hatred is still prohibited, but because of the prohibitions of לא תקום ולא תטור and because 
of the positive mitzvah of   ואהבת לרעך כמוך but not because of לא תשנא. 

The issue of hating a Rasha is much more complex. The Torah perspective on evil people is not that we 
want them destroyed – rather we want them to Tshuva.  As Rebbe Meir’s great and wise wife, Bruriah, pointed 
out, it is the sin we want destroyed not the sinner.  Although the Gemorrah tells us that it is either permissible or 
even a mitzvah to hate a Rasha, one has to first rebuke the person and attempt to get him to do teshuvah first.  
Today, we may never reach the stage which would allow us to hate him. According to Tosfos, we are not 
allowed hate the person in a normal sense, as one would hate an enemy. Rather, our hatred has to be a “hatred of 
fulfilling a mitzvah”. We hate the person because that is what the Torah tells us we have to do, not because of 
some passionate feelings of negativity and rejection that well up from within us. 
   Only when a person has the status of an אפיקורוס or a מין is it a מצוה to hate the person 
unconditionally. Then, in fact, one may not be obligated in the מצוה of תוכחה at all. 
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The תניא states that what one ought to do is to hate the evil deeds of the Rasha. Simultaneously 
however, one would love the good that is hidden in him. How else are we going to genuinely have the person’s 
interests at heart? And if we do not have the person’s interests at heart, how are we going to rebuke them 
properly?   Imagine, writes Rav Moshe Cordevoro, that this רשע were to channel all his energies into goodness; 
picture this person, then, becoming a גדול בתורה; do you not long to help this future great to fulfill his potential? 
     

The Oirkei Avos ( ב"א מי"אבות פ ) Aaaron is described as a רודף שלום.  When Aharon saw someone 
doing something wrong, he would befriend him and become so close to him that this person would say to 
himself: "Aharon is my friend because he thinks that I am a good Jew. Were Aharon to know that I am having 
these evil thoughts he would no longer wish to be my friend." He would thereby be encouraged to leave his evil 
thoughts and do teshuvah. 
     This poses a difficulty, for we are enjoined not to befriend a sinner, and, even to hate him at some level.  The 
commentators explain that it is permissible to befriend a sinner if the whole purpose of the friendship is to 
change his behavior for the better, and not because of any real interest in the friendship per se. It would have to 
be clear, however, that such a friendship would not endanger one's own Yiddishkeit in any way.   
 However, the weight of opinion appears to be with those who limit the friendship to a more superficial 
one. In addition, there are certain types of sinners towards whom one is entirely exempt from giving any rebuke 
.  
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:DETAIL 
 

  לא תשנא
  

תשא עליו חטא ולא, הוכח תוכח את עמיתך,  לא תשנא את אחיך בלבבך-יז :ויקרא יט
1 

 
You should not hate your friend in your heart [rather] you should surely rebuke your neighbor and you 

should not bear because of him a sin. 
 

 There are two separate ways of understanding this posuk, one as two separate issues: a 
prohibition of hatred and a mitzvah of rebuke. But a second way is to see the whole verse as dealing 
with hatred. The rebuke mentioned in the verse is telling us how to avoid hatred i.e. that we have to 
resolve any personal dispute we are having with our neighbor. When this happens we need to talk it out. 

According to this way of understanding things, the verse reads as follows: 
 

 תשא עליו חטא ולא, הוכח תוכח את עמיתך,  לא תשנא את אחיך בלבבך-יז :ויקרא יט
 

If your friend has in some way wronged you, even if he has not done something objectively sinful, do not 
be reticent in discussing the issue with him, thereby building up negative feelings towards him ( לא
 otherwise your feelings ,(הוכח תוכיח) rather have it out with him in order to resolve the issue ;(תשנא
toward him may actually lead you to the sin of hating him 2 ) ולא תשא עליו חטא ). 

 
 Let us say that you did not get an invitation to a close friends’ wedding and your feelings were hurt by 
this3. Your friend has certainly not done any transgression by not inviting you4, and the best thing would be for 

                                                            
 :ובאמת יש שלושה חלקים להפסוק 1

 לא תשנא את אחיך בלבבך-א 
 הוכח תוכיח את עמיתך-ב 
 לא תשא עליו חטא-ג 

שני  יש שמחלקים; יש שמקשרים כל שלושה חלקים. בשלושה דברים נפרדים  החלקים האלה  איירי בנושא אחד אווהראשונים חלקו אם שלושת
הבאורים  הנה היחס של שלשת חלקי הפסוק לפי. הרבה פירושים כמו שנלך ונבאר וזה מביא לידי. ויש שמפרידים כל שלושת החלקים; חלקים ביחד

 והיינו(וכגון לא תשא לפי השערי תשובה הוי לאו של תוכחה . הפשט של הפסוק כ שינוי בעצם”יש ג, מ להלכה ביניהם”מלבד שיש נ, השונים
והיינו כששני החלקים האלה הם (איך להוכיח  שהבאנו למטה הוי לא תשא תנאי ובאור:) טז(ערכין ' ואילו להגמ) כשהחלקים האלה נפרדים

  )מקושרים
 :דבריו פירוש הפסוק הוא כדלהלן ולפי; בר בתוכחהבערכין טז שכל הפסוק מד' י מפרש הגמ”רש-א

 לא תשנא את אחיך בלבבך בעבור זה, אם תראה אחיך עובר עבירה
ה ”ד   י”ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר ורש”יסטרנו ולא יקלקלנו ת תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא: שם' בגמ(

   אלא תוכיחנו) לשנאותו  מ אסור”מ, שאין אנו מצווים בואהבת לרעך כמוך כלפי העבריין  פ”ק דאע”יף הסמעל דבר תוכחה והוס: יכול לא יכנו כתב
 תוכיח מכל מקום ל”שנאמר הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת מנין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו:  שם' בגמ(

 אבל לא באופן שילבין פניו 
 .ז לא תשא הוי הגבלה בקיום מצוות תוכחה”ל לא תשא עליו חטא ולפ”ילו משתנים פניו תיכול אפ: שם

 כ שלא תלבין פניו שלא בתוכחה”וכש 
של האיסור לבייש את  ז יוצא דלא תונו הוי המקור”ירוחם פישל פרלו ולפי' ר(א דלא שייך כאן ”ה) ת רנב”ם ל”ברמב(ג דכבר כתוב לא תונו ”ואע

ם אפשר לפרש ”ולפי הרמב. תישא מ הוא מלא”כתב במפורש שמקור האיסור גם בכ) ת שג”ל(המצוות  ם בספר”וכחה אבל הרמבחבירך שלא במקום ת
ואמנם שהלבנת פנים הוי לאו השייך . לא תישא כ”כ  כשמצער לחבירו אפילו בלי לביישו משא”דלא תונו כולל ג פרלו היינו' כאידך סברה של הר

, לתוכחה שלא תחשוב שעצם המצוה של תוכחה דורש בושה   מ גילה לנו התורה את האיסור דווקא בפסוק השייך”מ, לכל מצב ולא רק לתוכחה
 דלא ל”קממ
לאו בפני  ק קיב למדו שלא תשנא הוי”והסמ) לאוין מב(ץ בזוהר הרקיע ”והרשב )לז(והיראים ) לאוין ו, עשין יא(ג ”והסמ) ם”ר, ט”רל(החינוך -ב

ו מהל ”ם פ”רמב לדבריהם לא תשא הוא כמו שלמד. (איסור של הלבנת פנים בתוכחה אמנם לא תשא הוא נשאר. וכחהעצמות לא מקושר למצות ת
                              )ג”והש ב”ת הש”ל; ח וספר המצוות עשה הרה-ז' דעות הל

 
ולא תשא אליו "י בכור שור בחזקוני שם מחדש ש" טור ור,ם"וכן ברשב; אונקלוס הסבר הראשון שלו שם והוכחתו מתרגום, יז:ן על ויקרא יט” רמב 2

וכן פירש התנא דבי אליהו ; ט”ד סכ”ע פ”בהחרדים מ שאתה מחליט לא להוכיחו שלא תבא לחשדו בדבר שאינו  עיין גם י זה”הוי אזהרה שע" חטא
ק לא ”והסמ, ג”והסמ, אמנם  היראים).  ש" האור החיים עוביניהם(והרבה מפרשי החומש ) משלי י יח(ורבינו יונה , ם”תרג והרשב' ס בילקוט קדושים(

ע "שו, )ב"ח ריש סק"או(א "במ) כט-יב כח' פ(החרדים  (פסקו כן להלכה  והבאים אחריו-ו' ם  פרק ו מהלכות דעות הל”אבל הרמב, ענין זה הזכירו את
  )ועוד) ד"קנו סק(משנה ברורה , )ז-ח קנו ו"או(הרב 

בערכין ' שהגמ והמפרשים פרשו. בערכין' כ כהגמ”פסק ג) ז' שם הל(ם עצמו ”הרמב כי) וב: ס בערכין טז”כי זה נגד הש)  וקצת פלא א
  )העמק דבר ויקרא יט יז. (הפסוק ושניהם אמת איירי בדרש של הפסוק והפירוש שלפנינו הוא הפשט של

בשלושה מקומות . ו ולא תשא עליו חטאדפסוק דתוכחה היינ כ דברי השערי תשובה בבאורו על סיפא”ובחילוק זה נבאר ג     
אבל קשה דזה . אצל המונע להוכיח חבירו החוטא חטא שיהיה מבאר השערי תשובה שפירושו של ולא תשא הוא) עב ונט ושער א אות נ שער ג אות(

 כ ביאור”שוטו של מקרא משאוההסבר הוא שהשערי תשובה מבאר את פ .בערכין שלומד פירושו של לא תשא שקאי על איסור הלבנת פנים 'נגד הגמ
 ענפי מצוה) והדרוש הפשט(ובספר החרדים קורא לשניהפירושים האלה . שהוא הדרוש' הגמ

או ( אליך חיוב תוכחה באותה מדה אם ראית אותו חוטא כנגד יהודי אחר חל) וכגון שלא החזיר הלואה(ואיפה שיחטא חבירך כנגדך ממש   
של מקרא  א כשהוכיח את אבימלך ובאן הוא מדבר בפשוטו”מביא את הדוגמה של א ן”פ שהרמב”ואע). למקוםכשיעשה עבירה בינו לבין עצמו ובינו 

 ן להביאו כדוגמה לעצם הנידון”מילת להוכיח ולא מתכוון הרמב ן כגילוי של הסבר ”רק מביאו הרמב, )היינו כשאין חטא ממש(
  מחליט לא להוכיחו שלא תבא לחשדו בדבר שאינו תהי זה שא”וכתב החזקוני שלפי שיטה זו הוי לא תשא  איסור שע

 
 )78דף (ם ”סולביציק על ספר המדע של הרמב דוגמה כעין זה מופיע בספר פרח מטה אהרון של הרב אהרון הלוי 3

 
 נכלל הלא זה כבר. ג"פ שנקודה זו אינה ברור במפרשים כתבתי כן דאם באמת עבר עבירה למה לן לחדש חיוב חדש של תוכחה בכה" אע 4

 אדרבה חייב הוא למחול ולא להוכיח כדי שהפוגע א שפטור מלהכיח כי"ג ה"פ שהיה אפשר להגיד שבכה"ואע.  בהחיוב הרגיל של תוכחה
 לימוד אחר כדי להוסיף עוד דכאן לא מיירי בעוד חידוש על ידי יתור או, זה אינו, ג חייב להוכיח"ל דאפילי בכה"קמ, יוכל לעשות תשובה
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you to simply forgive the person and move on1. But let us say that your feelings of hurt are out of control. You 
begin to get angrier and angrier. This can begin a vicious cycle which will end up in your actually hating your 
friend, and transgressing this Torah prohibition2. At this stage, one has to have it out with one’s friend. This is 
what the Torah means by Tochacha (rebuke) in this context3. 

When you meet with your friend, you should be hoping for one of two results, and it is important to 
think this way, if you are really going to resolve this issue, as Jews should do. One possibility is that the whole 
thing was a misunderstanding. Your friend tells you that he (or she) sent you an invitation, and does not 
understand why you did not get it. He did not realize that you had changed addresses, or you somehow got left 
off the list, etc. Another possibility is that your friend really did mean to leave you out, because he was inviting 
only family members, or a very small crowd.  

However, there is always a possibility that you were intentionally left out, perhaps because your friend 
didn’t think you were that close any more. Perhaps, when your friend realizes that you were hurt, he will feel 
that he made a mistake, apologize and make up4.   

So the purpose of the mitzvah is two-fold. It is there to prevent you from sinning by hating, 
erroneously, your fellow-Jew; and it is there to help your fellow-Jew to correct any wrongdoing to you. 

However, if, despite your best efforts, the other person refuses to make up with you5, some opinions 
allow you to bear resentment6 towards the person afterwards7. This is only in a case where the other person 
agrees with you that he/she is in the wrong, but still refuses to request your mechila (forgiveness) or to make up. 
However, other opinions do not allow this8. In any case, this is far from ideal and it is better even in such a case 
to forgive the person9. 

 
 
 Shlomi had hit bad times with his business and was forced to take a loan. He borrowed a large sum 

from his friend Yankel who was a multi-millionaire. When the time to repay the loan arrived, things 
were going even worse in Shlomi's business. He asked Yankel for an extension on the loan. Yankel 
refused and Shlomi had no choice but to borrow the money from yet someone else to repay Yankel.  

 Shlomi was deeply hurt by Yankel’s refusal. “After all, it's not as if he doesn’t have the money,” he 
thought. “And we have been friends since our school days. He's become so hard and insensitive over 
the years. And it's not as if I haven’t put myself out for him; plenty of times.” 

 Shlomi decided that he had to have it out with Yankel. However, he was fearful of where a 
conversation might lead. It may really get out of hand and only make matters worse. So he decided to 
write Yankel a letter: 

 “My dearest Yankel,                       
 You have been my dear friend for as long as I remember. Indeed, our friendship has been tested a 

number of times, and has always shown itself to be something special. As life goes on, I have learned 

                                                                                                                                                                                         
ם שאם הנפגע יכול לוותר ולמחול במקום "וכחה אלא אותו פסוק תרתי משמע ועוד הלא כתב הרמבת' תנאי בהל

להוכיח אז שפיר ומשמע שבזה נגמר הענין ולא חל חיוב של תוכחה על אף אחד ואם איירי בעבירה ממש למה אין 
  . חיוב של תוכחה אליו או לפחו על אחרים

 
משובשת  ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דעתו בירו ולא רצה להוכיחומי שחטא עליו ח: ט' דעות הל' ו מהל” פ1

  גם זה פשוט: וכתב על זה הכסף משנה. הקפידה תורה אלא על המשטמה ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זה מדת חסידות לא
 

למה  ולא תשא היא רק סיבה(לפי זה דתוכחה הוי היכי תימצא ללא תשנא  ה יוצא או שמא יבא לעבור על עבירות אחרות כמו נקימה או נטיר 2 
  )צריך להוכיחו

 
יש בהחלט  אבל מאידך. 'ושחייב לחזור ולהוכיח וכו, תוכחה כגון אפן התוכחה  וסביר להניח שאיפה ששייך חל על צורה זו של תוכחה כל דיני3

  ממש לביישו ולהוכיחו הרבים אפילו במקרים שמותרים התוכחה על עבירה תרדינים שלא שייכים ולדוגמה במקרה כזה לא יהיה מו
 
  ן וחזקוני שם”  רמב 4

  
  או על ידי להראות לך שטעית או על ידי דמבקש מחילה ממך5

 
  מותר לשנאו6

 
מזה דייק הקהלות יעקוב ו' רשאי את לשנאותו אז וגו,  בדבר שהוא ראוי להישנאאו נגדךואם תבין כשתוכיחנו שחטא לשמים :  כתב היראים7
ל ומשמע מדברי היראים שאם חבירו אינו מכחיש שחטא כנגדו והדבר מבורר בבירור גמור וגם אינו מבקש "וז) ל "ן ז"ה הרמב"ערכין שם ד(

כ  "דין עאפילו שונאו שלא מחמת עבירה שחטא לשמים אלא משום שחטא נגדו שציערו או הפסידו שלא כ] דלא תשנא[כא לאו זה יאז ל, מחילתו
  . חידוש כזהשונים או אחרוניםאאבל לא מצאתי בשאר ר

 
לא את החיוב אז מותר לשונאו יל דהפסוק בא לתת עצה וחיוב איך למנוע מהשנאה אבל לא משמע מהפסוק דאם מ"כ י"עיין הארה הקודמת וג8
הפסוק חברך פירושו חברך במצוות והוא לא חטא פ שלא פייס אותך נשאר בגדר חברך דאפילו לפי פשט "סתם כתיב ואע" לא תשנא את חברך"ד

ם  "לשמים רק לך ונשאר בגדר חברך והיראים חידש מה שחידש אבל אין לומר שבלי ראייה שאר הראשונים מסכימים איתו ומשמע קצת מהרמב
  .שחולק על היראים עיין הארה הבאה

 
 להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שדעתו חבירו ולא רצה מי שחטא עליו: כתב) ח' דעות הל' ו מהל"פ(ם "והרמב9

כ ומה שכתב מפני שהיתה "ע. לא הקפידה התרה אלא על המשטמה, הרי זו משת חסידות, ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו, משובשת
פ שאפשר לחלק "עאו. כ"לקבל תוכחה ע) רוצהאו ( שלא יכול יל דלאו דווקא דהם רק ציורים על מ" או שדעתו משובשת  נרההדיוט ביות

לא הקפידה התורה אלא על (מ כתב בסוף שהעיקר הוא שיגיע למצב שלא ישנאנו "מ, ם איירי בשוגג ובנידונינו  הוא מזיד"ולהגיד שהרמב
 ).המשטמה
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that such friendships are to be treasured - they don't come easy, and they are sometimes easily lost. 
And yet, as we grow older, these unique relationships become more and more important in our lives. 

 One of the reasons our relationship is so precious is tat we have always been there for each other. You 
gave me so much joy when you flew to L.A. for Yonasan's chasuna, and I didn't think twice to be there 
for you when your father recently died. Just recently you gave me a large loan in my hour of need. 
Thank you for being you. 

 I want you to know that it was not easy for me to ask you for that loan. My whole situation is not easy 
now, as you know. I am also embarrassed that it is known that I am not making it. I always saw myself 
as able to take care of my family - I always felt that HaKadosh Baruch Hu would reward my efforts 
with at least the minimum of parnasa. I never thought that He, in His infinite wisdom, would say no 
even to our basic needs. Coming to you that day was such a nisayon for me. And yet you were so 
gracious and kind - I knew I could rely on you. 

 But my nisayon was not over. I was sure that the injection of capital into the business would allow me 
to get going again. All it needed was a bit of a jump-start. But again, the Tate said no. When the time 
to repay the loan came around, my worst nightmare was realized. I simply did not have the money. Of 
all the people I would want to face with such a scenario, you were the last on the list. How could I do 
this to you - not to have your money when you has been so kind and generous. How could I do this to 
you, my life-log friend. And yet, there I was, on the verge of bankruptcy, facing the very scenario I 
longed to avoid. I simply had no choice but to ask for an extension. I plucked up the courage, 
overcame my embarrassment and dialed your telephone number which I knew so well for much 
happier reasons. 

 As I made the request, I nearly choked on the words. But I did what I had to do. Fortunately, you were 
quick to respond - and we both know what your answer was. I will spare you the details of how I got 
hold of the money - my obligation was to pay back what was owed, and I feel that I have done the 
Torahdike thing. In fact the one nechama in this hold parsha, is that I have gotten much closer to the 
Ribono Shel Olam - He and I have a lot to discuss these days. And that makes it easier to fulfill His 
Ratzon. 

 And there the matter ought to have lain. But I am paying the price of years and years of not of working 
on my midos. I could not help myself but feel that somehow I should have gotten that extension from 
you. I was dan you lechaf zechus, and I found many reasons why you, despite all your wealth, needed 
that money right now. But the hurt and upset welled up within me, against my will, and I seemed 
powerless to stop it. There things would have lain, and perhaps time would have been the great healer. 

 But my dear Yankel the Torah does not allow us to leave such feelings alone. The Torah demands that 
we sort things out, that I address my hurt to you, my beloved friend. And so I did something that was 
even harder than asking for the extension, I picked up my pen and wrote you this letter. 

 Please understand that all of this is coming from the best of places. I want only to renew our beautiful 
relationship by putting a stop to my awful midos. Forgive me if I have said anything out of place and 
please help me to sort my emotions out. 

 I remain truly committed to our friendship and I look forward to hearing from you soon. 
 
  With great affection, 
   Shlomi”                                  

 
 Yankel read this note and immediately phoned up Shlomi to apologize. People had really taken 

advantage of him recently not repaying their loans, he explained, and he had decided that, no matter 
who it was, he was now going to demand that all his loans be paid back on time. He really should not 
have become so black and white about it, and he should have realized that his dear friend Shlomi was 
not one of this trying to take advantage of him. He thanked him so much for his letter, assured him that 
their friendship was intact, and offered any matter of assistance, including further open-ended loans, 
for as long as Shlomi had need of it.  

 
 Some people may see a letter of this sort as far too time-consuming. Where on earth are we supposed to 
find the hours and hours of time that writing such a letter may take?  We do not realized that, in the long run, we 
probably will spend more time worrying and fretting over the issue than we would just taking care of it, and 
things of this sort easily escalate. Besides, the Torah clearly commands us to take care of the matter. When we 
are committed to something, we always find the time for it. An observant Jew would not claim that he does not 
have time to keep Shabbat , to daven or to make a Pesach seder. Sorting out our conflicts with our fellow-Jew 
should be no different.  
 Yes, it may be intimidating or embarassing to confront a friend or a stranger over an outstanding issue1. 
We may think that it is useless to try and change that person’s mind, convincing ourselves that people do not 

                                                            
  יט' ר הירש בחורב פ"רש 1
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change in general1. But the Torah believes in people enough to tell us to make the attempt, and we should surely 
believe in them just as much2, and to act on that optimism. The results are not guarnunteed, but the obligation to 
act is clear. 
 

Hating in Your Heart 
 
The Gemorah states: 
 

  :ערכין טז
   ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר"תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא יסטרנו ולא יקלקלנו ת

 
The Rambam3 and the Chinuch4 hold that the prohibition of לא תשנא applies only to one who hates his 

fellow Jew in his heart and hides this fact. However, if he reveals his hatred through word or deed, then the 
prohibition of לא תשנא does not apply. Such hatred is still prohibited, but because of the prohibitions of  לא
תשנא5לא  but not because of ואהבת לרעך כמוך   and because of the positive mitzvah of תקום ולא תטור . 

Other Rishonim do not make this distinction, holding that לא תשנא applies to every situation where one 
feels hatred in one’s heart, whether one reveals this hatred or not6.  

 
Hating the Rasha 
 
The Torah perspective on evil people is not that we want them destroyed – rather we want them to 

Tshuva7.  As Rebbe Meir’s great and wise wife, Bruriah, pointed out, it is the sin we want destroyed not the 
sinner8. However, the Torah mandates a complex set of feelings we are supposed to have towards such a 
person9.  

The Gemorrah tells us that it is either permissible or even a mitzvah to hate a Rasha10. However, many 
Rishonim limit this Gemorrah in several ways: 

1. According to the Rambam one has to warn the person of his sin first11. The Chinuch takes this further, 
telling us that we have to repeatedly rebuke the person, extending great effort to get him to do Teshuva, 

                                                            
  עיין באור החיים בפסוק זה  1
 
  ולא נחשוב לו לעוון) ק ד"ו ס"ס קנ(ב "זכות וכן במלדון את חברך לכף : באור החיים שם 2
  
פ שאינו רשאי איונו עובר משום "אבל המכה את חבירו והמחרפו אע: ה אינו מפורש ששם כתב' ו הל"דעות פ' ובהל,  המצוות לאוים סט' ס 3

מ קשה "מ. שכתב בספר המצוותמן הסתם כוונתו למה , ם איירי כשאין לו שנאה בלב כלל"פ שאפשר לפרש שהרמב"כ ואע"לא תשנא ע
פ "וכן המחרפו אע... אבל המכה : אבל מצאנו שלא כן הבין הכסף משנה שפירש. להבין למה שינה מלשונו היותר ברור שכתב בספק המצוות

ם ממה "עד שטען הרב ירוחם פישעל פרלא שחזר בו הרמב" מאחר שאינו מכהו ומחרפו משנאתו אותואינו עובר משום לא תשנא,שאינו רשאי
  .שכתב מספר המצוות

  
   מצוה רלח 4
  
) ערך שנאת חנם, אות ס(בחיי בכד הקמח ' וכן הביא ר) פרשת נצבים(ם מהתורת כהנים ומהפסיקטא זוטרתא "וראייה מפורשת לשיטת הרמב 5

  )י יח(וברבינו יונה 
  
  יראים ועוד, )פירוש על החומש בפסוק זה(ן "רמב, )וישב שאילתא כז( שאילתות     6

ומאמינים בעיקר הדת  שנאמר ' והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחק שהם נלוים אל ד: רוצח' ם סוף הל"רמב 7
  אלוקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה' אמור אליהם חי אני נאם ד

הרי שרוצה להטיב גם ' וגו, )א"ברכות דף ז ע(אף על פי שאינו הגון  –כתיב וחנותי את אשר אחון ): פתח ב(ל "ח פתחי חכמה של הרמח"בקל
  לרשעים

 
  מי כתיב חוטאים חטאים כתיב. יתמו חטאים) תהלים קד(דכתיב : א"ברכות דף י ע' מס 8
 

יש ) ויקרא יט טז..(.כבר כתבנו למעלה שבפסוק לא תשנא את חברך בלבביך הוכח תוכיח את עמיתיך :  אקדים הקדמה לבאר את הרקע לסוגיה זו 9 
 ) ם דעות ו ו"רמב;  פירושו על החומש שם-ן "עיין רמב. (פשט ודרוש

כ "והנה דנו הראשונים אם ג). י שם"ודלא כרש: ערכין טו(והנה לפי הדרוש  לא תשנא הוי לאו בפני עצמו ולא חלק של מצוות תוכחה 
.  יך במצוות לא נכלל בהאיסור לשנא אותו ואדרבה מצווה או אפילו חיוב לשנאותואסור לשנוא עבריין  שעדיין נקרא אחיך או אדרבה כיון שאינו אח

דחזיא ביה איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר: שכתבה: פסחים קיג'   וכך נראה מהגמ ' הגמ)  (משלי ח(שונאי רע ' יראת ד 
בץ תחת משאובהפסוק  כי תראה חמור שנאך רו" שונא"שם עוסקת במי הוא ה מי שאסור לשנאו וגם לא יכול " שונא" וברור שלא יכול להיות ה .

) ןלא איניש אחריני, לכן על כרכך אייירי במי שפשע ורק הוא ראה אותו פושע. היינו משפשע בפני עדים, להיות מי שכולם חייבים לשנא  
  ). ינוך רלחיד והח' ג הל"רוצח ושמירת נפש פי' הל(זו להלכה  ' ם הביא גמ"והרמב   

דעל . ובאמת ליהודי כשר לא צריך בכלל  את האיסור דלא תשנא.  שבאמת שייך הלאו דלא תשנא גם לעבריינים) יז(ק "אמנם כתב הסמ
מ קצת קשה דואהבת רק איסור "ומ(כ שמוזהרים אנחנו מלשנאותו "ואם חייבים אנחנו לאהוב אותו כש. יהודי כשר כבר מוזהרים מואהבת לרעך כמוך

  )ה ולא תשנא איסור לאו ואולי באה התורה להוסיף לאו על העשהעש
וזה בא . כ"מ אינו רשאי לשנאו ג"מ, פ שאינו חייב לאהבו"אבל אע. אמנם מי שפשע כבר לא נכלל בהרעך של ואהבת לרעך כמוך  

' ו מהל"ם פ"רמב.  ( אלא יראה לו שנאתווגדר האיסור הוא שלא מותר לשנאו בלב כשמראים לו פנים של אהבה. מהחידוש של  הפסוק של לא תשנא
תנו רבנן לא : שם' כתבה הגמ. האיסור של לא תשנא הוא חלק מהחיוב של תוכחה י שם"ולרש)ה לא יכנו"ד: (י ערכין דף טז"ו וכן נראה מרש' דעות הל

ולכן ". על דבר תוכחה"י "ל זה כתב רשוע. ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר"יקלקלנו ת תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא יסתרנו ולא
 . בשנאה שבלב הכתוב מדבר   -באה ללמדינו שמותר להראות שנאה לפושע על ידי שיכנו וכדומה אבל אסור לשנאותו ' י יוצא שהגמ"לרש
 

 ורוב .ש"שנאת רע ע' את דמצוה לשנאתו שנאמר יר רב נחמן בר יצחק אמר' מותר לשנאתו וכו] רשע[ר יצחק "ר שמואל ב"א: כתוב: בפסחים קיג 10
ו שההלכה צריך להיות כרב ותירץ דלא חולקים דרב ' הלק דעות פ, פ שהקשה המטה אפרים"אע(המפרשים הביא כרב נחמן להלכה שמצוה לשנאותו 

יא הביא ' רעב ס' מ ס"חו: ע"וגם בשו) ת ה ועשה ט"ג ל"ל בביאורו לסמ"כ המהרש" וכ–אמר דמן התורה מותר ורב נחמן אמר דמדברי קבלה גם מצוה 
  ם "שמצוה לשנאותו כלשון הרמב

  
   והתרה בו ולא חזר: יד' ג הל"רוצח ושמירת נפש פי' הל ם"הרמב  11
 ם "יא  הביא את לשון הרמב' רעב ס' מ ס"חו: ע"ובשו   
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before we are allowed to hate him1. Applying this, the Chazon Ish questions whether today we can ever 
reach the stage which would allow us to hate him2.  

2. According to Tosfos, we are not allowed hate the person in a normal sense, as one would hate an 
enemy. Rather, our hatred has to be a “hatred of fulfilling a mitzvah”3. 

All authorities agree that if a person sinned only once, then we are required to love rather than hate him.  It 
may be that we can never regard ourselves as having made enough of an effort.4 Certainly, if the person is 
transgressing unwittingly, and even more so if the person is secular in his background, one is not allowed to hate 
the person for his transgressions.5   
 Only when a person has the status of an אפיקורוס or a מין is it a מצוה to hate the person 
unconditionally.6 Then, in fact, one may not be obligated in the מצוה of תוכחה at all.7 
 The תניא 8  states that what one ought to do is to hate the evil deeds of the Rasha.9 Simultaneously 
however, one would love the good that one perceives in him (or that one knows is hidden in him).10 Human 
beings are complex and multi-faceted. We ought to recognize that in others and to draw on our own wellsprings 
of emotional richness to relate to different parts of the individual differently. Simultaneous with recognizing the 
person’s negativity, we ought to have a general feeling of love towards him. How else are we going to genuinely 
have the person’s interests at heart?11 And if we do not have the person’s interests at heart, how are we going to 
rebuke them properly? At best we will say the right things but the person will recognize that we are not coming 
from a place of love. At worst we will won’t even get the words right. 

In his תומר דבורה, Rav Moshe Cordevero (the Ramak) takes this further.12 He gives us an exercise to 
help us to love the רשע in our heart. Imagine, he writes, that this רשע were to channel all his energies into 
goodness; picture this person, then, becoming a 13;גדול בתורה do you not long to help this future great to fulfill 
his potential? 

                                                                                                                                                                                         
  
כל "ם מלובלין הלשון הוא "במהרוכן ' מצוה לשנאותם אחרי שנוכיח אותם על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהם וגו:  מצוה שלא 1

וכבר קיים בו מצות "ב הלשון "א פל"לעיל וכן בספר התניא ח והלך אחרין החפץ חיים במרגניתא טבא והחזון איש המבואר" הוכיחו זמן שלא
  "תוכיח הוכח

והשונא זה ' ר שנאך וגוכי תראה חמו): שמות כג ה(שנאמר "... כתב שיש מצוה לפרוק לשונא ) מצות פירוק משא(אמנם בחינוך מצוה פ   
שענין זה הוא כגון שראהו ) :פסחים דף קיג(אמרו חכמים , דהיינו ישראל, לא תשנא את חברך בלבבך) ויקרא יט יז(פ שכתוב "ואע, פירושו ישראל

ם "מים וזה כלשון הרמבכתב והתרה ולא שצריך להוכיחו הרבה פע-א, ושינה פה בתרתי." לשנאותומותר בו ולא חזר שזה והתרה עובר עבירה ביחיד 
  .בפסחים ולא כרב נחמן שם שמצוה לשנאותו' כתב שמותר לשנאותו כרב בגמ-ב, רוצח' בהל

בפסחים אלא מביא את ' שונאי רע שמביא הגמ' יראת ד:   והמנחת חינוך האיר שיש עוד סיבוך בחינוך שלא מביא את הפסוק ממשלי ח
תכלית שנאה שנאתים לאויבים שקיא לא על רשעים רגילים אלא על , קוממיך אתקוטטהלא משנאך ד אשנא ובת: הפסוק שבתהלים קלט כא

הללו שמטילין קנאה ואיבה , ומה לעשות שלום בין איש לאשתן אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. וכדאיתא בשבת קטז אפיקורסים
אשנא ובתקוממיך אתקוטט תעליל ' אמר דוד הלא משנאך ד) תהלים קלט(ותחרות בין ישראל ואביהן שבשמים על אחת כמה וכמה ועליהם אמר דוד

מפני הדליקה כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מן )  אפילו בחול–י "רש(שנאה שנאתים לאויבים היו לי וכשם שין מצילין אותן 
  .  החינוך כפשוטוא להבין את "מ א"והמפרשים תרצו באופנים שונים ונמ' המדבר המאבדן וגו

  
 ב אות כב                                 "שחיטה ס' ד הל" יו2
 
שם שבאלו המציאות אמרינן מצוה לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את ' שאלו התוס שמותר או מצוה לשנאותו : בפסחים קיג3

הוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם ל כיון ש"יצרו והשתא מה כפיית יצר שייך כאן דמצוה לשנאותו וי
  . ל"לאדם ובאין מתוך כך לשנאה גמורה ושייך כפיית יצר עכ

וכתב הרב אברהם וויפעלד שרואים מזה שזה שהוא שונא את הרשע מביא שגם הרשע שונא אותו ואין זה נקרא לפני עור (
  ).שבמצוה אין לחוש ללפני עור

 
4 the ב"א פל"על התניא חב  wrote: 

 
הבריות  אוהב את' אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום וכו בתורה ובמצוות ואינו מקורב אצלו הנה על זה)אבל מי שאינו חבירו 

 'ומקרבן לתורה וגו
 

  כ חל האיסור של לא תשנא"ך וכשחל על המוכיח החיוב של ואהבת לרעך כמו, כ אלה שהם תינוקות שנשבו" ולכל העובר בשוגג וכש5 
 

  פ טז דשבת"ר' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל כדאיתא בגמ' ה תכלית שנאה שנאתים וגו"ולא אמר דוד הע: תניא שם  6
 
 תורה חייב למחות דווקא א דבדבר מפורש"ודע דמסתברא דמה שפסק הרמ): ה ודווקא"תאח ד' ח ס"או(נה ברורה בביאור הלכה של המ"וז 7 

 ש"שהוא בקראי אבל אלו הפורקי עול לגמרי כמו מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבלות להכעיס כבר יצא משם עמיתיך ע
 
  ב"א פל"ח8
 

 מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם לאהוב את הצדקות שבו ושניהם הם אמת שנאה מצד הרע שבו ואהבהו לשנא את הרשעות שלו  9
     מעשיו ולהוכיחו אין ראוי לשנ אותו בלב רק לשנא: )יקרא יט יזו(וכן באברבנל 

  
 

  . כ לתרץ את הסתירה בין הסוגיה בערכין ובין זו בפסחים שהזכרנו לעיל"ופאופן זה אפשר ג 10 
 

יתרו : ושם. הקנטההוכח תוכיח בנוי על היסוד של ואהבת לרעך כמוך כי בלי אהבה אין זו תוכחה אלא : קעח' ר ירוחם בדעת צורה שמות עמ11
אשר הציל ת העם מתחת יד מצרים , אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה' ויאמר יתרו ברוך ד"כפי שנאמר , אשר ברך על הצלת ישראל

 איך יראה ברעתם אשר תמצא אותם אם לא …אחרי אהבה כזאת אחרי שעושים ברכה על הצלת ישראל . הוכיח אותם מאהבה) שמות יח י(
  )קעד, שם קעג(ם לא יגיד להם האמת א, יוכיחם

 
  ב"םוף פ  12 
 

ואפילו .ויותר מזה עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם. כאילו היו אחיו ,ואפילו הרשעים, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, השני 13
שנאמר  ,ישראל צויים למקום כמאמר אוהב אמן לכלור הרשעים יאהוב אותם בלבו ויאמר מי יתן ויהיו אלא צדיקיםשבים בתשובה ויהיו כולם גדולים
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The Mishneh in Ethics of Our Fathers ( ב"א מי"אבות פ ) says: 
 

 ומקרבן לתורה הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות
 
Be like the students of Aharon, loving peace, pursuing peace, loving one's 
fellow man and bringing them close to the תורה.  

 
The commentators1 explain that when Aharon saw someone doing something wrong, he would befriend him and 
become so close to him that this person would say to himself: "Aharon is my friend because he thinks that I am 
a good Jew. Were Aharon to know that I am having these evil thoughts he would no longer wish to be my 
friend." He would thereby be encouraged to leave his evil thoughts and do teshuvah2. 
     This poses a difficulty, for we are enjoined not to befriend a sinner3, and, even to hate him at some level. 
Tosfos Yom Tov says that indeed, Aharon would keep his distance; he would greet the person warmly and 
befriend him at a superficial level, but not get overly friendly4. However, numerous commentators appear to say 
that Aharon did indeed befriend the sinner in an intimate way5. It is possible that, according to these opinions, it 
is permissible to befriend a sinner if the whole purpose of the friendship is to change his behavior for the better6, 
and not because of any real interest in the friendship per se. It would have to be clear, however, that such a 
friendship would not endanger one's own Yiddishkeit in any way. In general, it would be limited to inviting the 
person to one's home (or to synagogue) rather than visiting him in his own environment7. 
 However, the weight of opinion appears to be with those who limit the friendship as per the Tosfos 
Yom Tov above8. In addition, there are certain types of sinners towards whom one is entirely exempt from 
giving any rebuke .  

Yet, it is important to understand that the Torah perspective on evil people is not that G-d wants them 
destroyed – rather He want them to Tshuva. As Rebbe Meir’s great and wise wife, Bruriah pointed out, it is the 
sin we want destroyed not the sinner9. So too, the korbanos, came to restore purity to the sinner: 

 
מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל בשביל להכניסם תחת : ו יב"תנא דבי אליהו רבה פ

  כנפי השכינה
  

We accept korbanos from the evil of the Jewish nation in order to bring them 
under the wings of the Shechina10 

 
 G-d wants to give to all people, including the Rasha. Certainly the Rasha complicates things, and G-d 
cannot give to this person as He would to others. And sometimes we cannot be a part of G-d’s calculations. 
Perhaps G-d loves this person and we are nevertheless required to hate him. But it is, as the Tosfos points out, a 

                                                                                                                                                                                         
ובמה יאהב בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם ויכסה מומם ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות ' נביאים וכו' וי יתן כל עם ד( במדבר יא)

 'הטובות אשר בהם וגו
א דמעיקר הדין מותר או מצוה "ה לשיטת הבעל התניא דאמ מכאן יש תמיכ"ג דהתומר דבורה איירי במדת חסידות ולא מעיקר הדין מ"ואע 

 לשנוא אותו בלב ומכל ממדת החסידת לאהוב אותו ועיין עוד בהעמק דבר של הנציב בהקדמתו לבראשית
 

   ומקורם באבות דרבי נתן-ב "ר, ם"רמב, יונה' ר 1
 

בשלום (: ו מלאכי ב)וזהו שנאמר , בתו הרעה ולחזור מסיאורוגדולה להפר מחש וזאת היא אליו גרמא ותועלת, וינחם על רעתו ויהרהר בתשובה 2
 )יונה' ר)ומישור הלך אתי ורבים השיב מעון 

 
' ס) ובספר חסידים. דהאסור הוא אפילו לצורך מצוה( שער ג אות נא)יונה  ת דתנן אל תתחבר לרשע ובשערי תשובה כתב רבינו"הקשה בטיו 3

 דאל תתחבר לרשע אפילו לקרבו לתורה וכן הוא( ד"ט הל"פ)דרבי נתן  אסור וגירסתו באבותכתב שאפילו כדי להשיבו בתשובה ( ו"תתקפ
  .במכילתא יתרו א

 
מתחיל  כתב שהיה רק. 'בשלום והיה מתאהב אליו והיה מראה לספר עמו וגו היה מתחיל עמו: ם"ל הרמב"ם וז"ט שזה דעת הרמב"וכן העלה התיו  4

 .שממש התענין לשוחח אתו אלא רק היה מראה לספר אתו הרשע יאהוב אותו ולאאתו בשלום ולא שאהב אותו אלא עשה ש
 

  כ כהסברו"ב ג"ט שרוצה לתרץ את לשון הר"מתחבר עמו ומשמע מהתיו ב כתב שהיה"הר;  יונה כתב שהיה מתחבר עמו ונעשה אוהבו' ר 5
 

אפילו  ג אות נא דאסור להתחבר אם רשע"ת ש" רבינו יונה שעפ שכתב"ואע ,ל דלשם מצות תוכחה שאני"וי: ל"כן תירץ הדבר משה על אבות וז 6
 מפני שמצות תוכחה באה כדי לבטל את רשעותו מ יש לחלק בין מצות תוכחה לשאר מצות"אבל מ, לדבר מצוה

 
              ג"מכתב מאליהו ח, רב דסלר 7

 
להתחבר עם  נו באופן אחר לגמרי באופן שאינו סותר את האיסורשמפרשים מתנתי יש כמה מפרשים, [5]ו[ 4]כי מלבד אלה דעות שהבאנו באות  8

 .כ"יונה ג' ה ר"כ ה"ג וא"כ בכה"לתרץ את לשון הרב ג ט רצה"ובאמת התיו; עיין לדוגמה בתפארת ישראל, הרשעים
 

 מי כתיב חוטאים חטאים כתיב. יתמו חטאים) תהלים קד(דכתיב : א"ברכות דף י ע' מס9
 

מתכפר לו וידע שהוא נקי ונזהר יותר מללכלך עצמו  בחטא כאשם שיש לו בגדים , כשאדם חוטא ומקריב קרבן: רא ב יגוהסביר הבכור שור ויק 10
 .נעשה לו כהיתר, ונתלכלך, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה)  : יומא פו(נקיים ונזהר מן הטיט אבל כשהם מלוכלכים אינו חושש וכן אמרו רבותינו 
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Sinah shel Mitzvah. We hate the person because that is what the Torah tells us we have to do, not because of 
some passionate feelings of negativity and rejectionthat well up from within us. If the Sages had not told us that 
this is what is required of us we would not have thought this to be right. Our starting point would be to love this 
person, though obviously detesting the evil he does. 
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 3. Tochacha 

 
:SUMMARY 

 
 תשא עליו חטא ולא, הוכח תוכח את עמיתך, א תשנא את אחיך בלבבך ל-יז :ויקרא יט

 
You should not hate your friend in your heart [rather] you should surely rebuke your neighbor and you 

should not bear because of him a sin. 
 
The Torah perspective on evil people is not that we want them destroyed – rather we want them to 

Tshuva.  As Rebbe Meir’s great and wise wife, Bruriah, pointed out, it is the sin we want destroyed not the 
sinner. However, the Torah mandates a complex set of feelings we are supposed to have towards such a person.  
Were are in fact enjoined to simultaneously hate his evil deeds but love the good that lies deeper within him.  
How else are we going to genuinely have the person’s interests at heart? And if we do not have the person’s 
interests at heart, how are we going to rebuke them properly? At best we will say the right things but the person 
will recognize that we are not coming from a place of love. At worst we will won’t even get the words right. 
 The Mitzvah of Tochacha requires unusual wisdom, exceptional sophistication and great forethought. 
Chazal learn from the double language - הוכח תוכח -  that we have to keep on rebuking the person until we get it 
right, or at least  until the recipient has gotten angry with you. Once one is exempted from rebuking one’s 
neighbor, it then becomes prohibited to do so. But until that stage, one has to keep on trying.   Of 
course, repetition on its own is not what the Torah is referring to. Rebuke has to be done in a way which stands 
the best chance of being effective.  This involves first and foremost a gentle approach. This may mean 
commitment to a process, rather than a discreet act, and it may require great subtlety. 
 If one knows that repeating the rebuke is not going to help, and perhaps even make matters worse, then 
one is required to take time out to think of a different way of approaching things. Perhaps  someone else could 
be more effective.  
 But it is not just the ends – the person’s Teshuva – that you have to get right, The means, the way your 
rebuke, have to avoid embarrassing the person. (ולא תשא עליו חטא.) This makes things much more challenging. 
It is much easier to just give someone a blast on the street. But that is the way of this world - doing the wrong 
thing is almost always much easier than doing the right thing! 

 Someone may be completely committed to Judaism but still require our help to get some aspect of 
Torah observance right.  Perhaps, someone in a very special relationship with that person (e.g. a Rosh Yehsivah, 
parent or close friend) could help this person address an underlying personality defect or the gaps in their 
education.  Often there is just a knowledge gap.   Even Torah Jews are sometimes ignorant (or otherwise שוגג) 
of a Torah law.  We could define this kind of rebuke as העמדה על טעות, helping the person to realize his/her 
error .  
 Sometimes, however,  תקפה יצרו,  the person knows that he is doing wrong but gave in to his baser 
impulses.  Theft, adultery, and driving dangerously often fall into this category. Here we see an interesting 
thing. If the transgressor is a Talmid Chacham, the law says that one can presume that, by the next day, he done 
Teshuvah.  
 Most Jews today, however lack a basic commitment to keeping the Torah. It is clear that any demand 
of immediate behavioral change will be a total failure. One is therefore exempt from תוכחה of that form. Here 
rebuke becomes a process of long term education .      
  In the case of an entire community, the rebuke will be more challenging. In such cases, where 
the rebuke will not help at all, the person is exempt from the Mitzvah. 
 Rebuke is an art – it has to be woven into a fabric of positive words and love, to approach him 
in a way which preserves his sense of dignity and honor.  Human nature is such that it is simply counter-
productive to rebuke in a hostile, threatening or aggressive way. Today, in particular, we are not capable 
of receiving "tough" Tochacha. One should talk gently and softly and give a person to understand that 
this is for his own good.   
           Someone is not capable of rebuking in this way, is exempt from the whole Mitzvah.  
   There is no formula as to what this approach is going to be most effective - it has to be worked out for 
each individual recipient, your relationship to the recipient and other local variables. But rebuke, done properly, 
is rarely worthless.  Even where one does not see immediate results, one is actually getting through, bit by bit to 
the person.   
   Ideally one should not simply point out erroneous behavior - to the recipient what he has done wrong, it 
is preferabe that one gives the person the insight into how to correct his behavior. People in the thick of their 
own problems and transgressions find it hard to "get out of themselves" and to see how to go about correcting 
their situation. In face, the word הוכיח comes from the word כח, strength. Part of the מצוה is to provide the 
wherewithal (strength) to the מוכח to be able to change. 
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DETAIL: 

 
The Torah perspective on evil people is not that we want them destroyed – rather we want them to 

Tshuva1.  As Rebbe Meir’s great and wise wife, Bruriah, pointed out, it is the sin we want destroyed not the 
sinner2. However, the Torah mandates a complex set of feelings we are supposed to have towards such a 
person3.  

Later, we will discuss whether you ought to hate a sinner or to love him4. However, all authorities 
agree that if a person sinned only once, then we are required to love rather than hate him. Indeed, until a proper 
effort has been expended in attempting to bring the person to correct his ways, one ought to continue loving 
him.5 It may be that we can never regard ourselves as having made enough of an effort.6 Certainly, if the person 
is transgressing unwittingly, and even more so if the person is secular in his background, one is not allowed to 
hate the person for his transgressions.7   
 Only when a person has the status of an אפיקורוס or a מין is it a מצוה to hate the person 
unconditionally.8 Then, in fact, one may not be obligated in the מצוה of תוכחה at all.9 
 The תניא 10  states that what one ought to do is to hate the evil deeds of the Rasha.11 Simultaneously 
however, one would love the good that one perceives in him (or that one knows is hidden in him).12 Human 
beings are complex and multi-faceted. We ought to recognize that in others and to draw on our own wellsprings 
of emotional richness to relate to different parts of the individual differently. Simultaneous with recognizing the 
person’s negativity, we ought to have a general feeling of love towards him. How else are we going to genuinely 

                                                            
הרי שרוצה להטיב גם ' וגו, )א"ברכות דף ז ע( אף על פי שאינו הגון –כתיב וחנותי את אשר אחון ): פתח ב(ל "רמחח פתחי חכמה של ה"בקל1

  לרשעים
 

  מי כתיב חוטאים חטאים כתיב. יתמו חטאים) תהלים קד(דכתיב : א"ברכות דף י ע' מס2
 

יש ) ויקרא יט טז...(נא את חברך בלבביך הוכח תוכיח את עמיתיך כבר כתבנו למעלה שבפסוק לא תש:  אקדים הקדמה לבאר את הרקע לסוגיה זו 3 
 ) ם דעות ו ו"רמב;  פירושו על החומש שם-ן "עיין רמב. (פשט ודרוש

כ "והנה דנו הראשונים אם ג). י שם"ודלא כרש: ערכין טו(והנה לפי הדרוש  לא תשנא הוי לאו בפני עצמו ולא חלק של מצוות תוכחה 
.    שעדיין נקרא אחיך או אדרבה כיון שאינו אחיך במצוות לא נכלל בהאיסור לשנא אותו ואדרבה מצווה או אפילו חיוב לשנאותואסור לשנוא עבריין 

' הגמ)  (משלי ח(שונאי רע ' יראת ד דחזיא ביה איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר: שכתבה: פסחים קיג'  וכך נראה מהגמ
מי שאסור לשנאו וגם לא יכול " שונא" וברור שלא יכול להיות ה .בהפסוק  כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו" שונא"הוא השם עוסקת במי 

 ) ןלא איניש אחריני, לכן על כרכך אייירי במי שפשע ורק הוא ראה אותו פושע. היינו משפשע בפני עדים, להיות מי שכולם חייבים לשנא
שבאמת שייך הלאו דלא תשנא ) יז(ק "אמנם כתב הסמ). יד והחינוך רלח' ג הל"רוצח ושמירת נפש פי' הל(כה  זו להל' ם הביא גמ"והרמב   

ואם חייבים אנחנו . דעל יהודי כשר כבר מוזהרים מואהבת לרעך כמוך. ובאמת ליהודי כשר לא צריך בכלל  את האיסור דלא תשנא.  גם לעבריינים
מ קצת קשה דואהבת רק איסור עשה ולא תשנא איסור לאו ואולי באה התורה להוסיף לאו על "ומ(שנאותו כ שמוזהרים אנחנו מל"לאהוב אותו כש

  )העשה
וזה בא . כ"מ אינו רשאי לשנאו ג"מ, פ שאינו חייב לאהבו"אבל אע. אמנם מי שפשע כבר לא נכלל בהרעך של ואהבת לרעך כמוך  

' ו מהל"ם פ"רמב.  ( מותר לשנאו בלב כשמראים לו פנים של אהבה אלא יראה לו שנאתווגדר האיסור הוא שלא. מהחידוש של  הפסוק של לא תשנא
תנו רבנן לא : שם' כתבה הגמ. י שם האיסור של לא תשנא הוא חלק מהחיוב של תוכחה"ולרש)ה לא יכנו"ד: (י ערכין דף טז"ו וכן נראה מרש' דעות הל

ולכן ". על דבר תוכחה"י "ועל זה כתב רש. ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר"קלנו תיקל תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא יסתרנו ולא
 . בשנאה שבלב הכתוב מדבר   -באה ללמדינו שמותר להראות שנאה לפושע על ידי שיכנו וכדומה אבל אסור לשנאותו ' י יוצא שהגמ"לרש
 

. ש"שנאת רע ע' ב נחמן בר יצחק אמרמצוה לשנאתו שנאמר יראת דר' מותר לשנאתו וכו] רשע[ר יצחק "ר שמואל ב"א: כתוב: בפסחים קיג 4
שם שבאלו המציאות אמרינן מצוה לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו והשתא מה כפיית יצר שייך כאן דמצוה ' ושאלו התוס
אדם לאדם ובאין מתוך כך לשנאה גמורה ושייך כפיית ל כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתוב כמים הפנים לפנים כן לב ה"לשנאותו וי

וכתב הרב אברהם וויפעלד שרואים מזה שזה שהוא שונא את הרשע מביא שגם הרשע שונא אותו ואין זה נקרא לפני עור שבמצוה . ל"יצר עכ
  .אין לחוש ללפני עור

 
וכמו  )והתרה בו ולא חזר: יד' ג הל"רוצח ושמירת נפש פי' הל(והיה מוכח על פשע זה  ולא חזר בו , ם מגביל הלכה זו למשפשע" אמנם הרמב5

  .קאי ארשעים) בפסחים שם' המובא בהגמ(שהסביר החזון  איש שרק איש כלזה יש לו דין רשע והפסוק במשלי 
    

א והחזון איש והלך אחרין החפץ חיים במרגניתא טב" הוכיחו כל זמן שלא"ם מלובלין הלשון הוא "ם הלשון התרה בו אבל במהר"ברמב: 
  "תוכיח וכבר קיים בו מצות הוכח"ב הלשון "א פל"לעיל וכן בספר התניא ח המבואר

  
)  חזון איש   6 ב אות כב"שחיטה ס' ד הל"יו  ) holds that since we do not really know how to rebuke today, a רשע in 
this sense of the word would ordinarily not apply. Therefore, the normative הלכה of feeling love toward the 
ם"רמב would applly. According to the מוכח  there would be a separate, additional prohibition of לא תשנא in such 
cases. About such people the ב"א פל"בעל התניא ח  wrote: 

 
הבריות  אוהב את' אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום וכו ינו מקורב אצלו הנה על זהבתורה ובמצוות וא)אבל מי שאינו חבירו 

 'ומקרבן לתורה וגו
 

  כ חל האיסור של לא תשנא"חל על המוכיח החיוב של ואהבת לרעך כמוך וכש, כ אלה שהם תינוקות שנשבו" ולכל העובר בשוגג וכש7 
 

  פ טז דשבת"ר' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל כדאיתא בגמ' לית שנאה שנאתים וגוה תכ"ולא אמר דוד הע: תניא שם  8
  

א דבדבר מפורש תורה חייב למחות דווקא "ודע דמסתברא דמה שפסק הרמ): ה ודווקא"תאח ד' ח ס"או(ל המזנה ברורה בביאור הלכה "וז 9 
 ש" מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבלות להכעיס כבר יצא משם עמיתיך עשהוא בקראי אבל אלו הפורקי עול לגמרי כמו

 
  ב"א פל"ח10

 
  לשנא את הרשעות שלו  11

 
  . כ לתרץ את הסתירה בין הסוגיה בערכין ובין זו בפסחים שהזכרנו לעיל"ופאופן זה אפשר ג 12
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have the person’s interests at heart?1 And if we do not have the person’s interests at heart, how are we going to 
rebuke them properly? At best we will say the right things but the person will recognize that we are not coming 
from a place of love. At worst we will won’t even get the words right. 

In his תומר דבורה, Rav Moshe Cordevero (the Ramak) takes this further.2 He gives us an exercise to 
help us to love the רשע in our heart. Imagine, he writes, that this רשע were to channel all his energies into 
goodness; picture this person, then, becoming a 3;גדול בתורה do you not long to help this future great to fulfill 
his potential? 

It is int his context that the Torah brings the mitzvah of Tochacha: 
   

 4תשא עליו חטא ולא, הוכח תוכח את עמיתך,  לא תשנא את אחיך בלבבך-יז :ויקרא יט
 

You should not hate your friend in your heart [rather] you should surely rebuke your neighbor and you 
should not bear because of him a sin. 

 
On this, the Gemorrah comments:                          

  
הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין  מנין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר: ז”ערכין ט

 מקום ל תוכיח מכל”שיחזור ויוכיחנו ת
 

From where do we know that if someone sees some his friend doing something objectionable that he 
is obligated to rebuke -him? Because it says: “You shall rebuke” - הוכח. If he rebuked him and he did 

not accept the rebuke from where do we know that he should rebuke him again? From the second 
usage of the verb rebuke - תוכיח, that you should rebuke him (again) in any case. (The verse uses the 

word rebuke twice   הוכח תוכיח- ) 
               

 The Mitzvah of Tochacha requires unusual wisdom and exceptional sophistication5. (Maharal) To be 
effective, this Mitzvah requires great forethought. If one knows that repeating the rebuke is not going to help, 
and perhaps even make matters worse, then one is required to take time out to think of a different way of 

                                                            
: ושם. מוך כי בלי אהבה אין זו תוכחה אלא הקנטההוכח תוכיח בנוי על היסוד של ואהבת לרעך כ: קעח' ר ירוחם בדעת צורה שמות עמ 1

אשר הציל ת העם מתחת יד , אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה' ויאמר יתרו ברוך ד"כפי שנאמר , יתרו אשר ברך על הצלת ישראל
עתם אשר תמצא אותם  איך יראה בר…אחרי אהבה כזאת אחרי שעושים ברכה על הצלת ישראל . הוכיח אותם מאהבה) שמות יח י(מצרים 

  )קעד, שם קעג(אם לא יגיד להם האמת , אם לא יוכיחם
 
  ב"םוף פ  2 
 

ואפילו .ויותר מזה עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם. כאילו היו אחיו ,ואפילו הרשעים, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, השני 3
שנאמר , םשבים בתשובה ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום כמאמר אוהב אמן לכל ישראלהרשעים יאהוב אותם בלבו ויאמר מי יתן ויהיו אלא צדיקי

ובמה יאהב בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם ויכסה מומם ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות ' נביאים וכו' וי יתן כל עם ד( במדבר יא)
 'הטובות אשר בהם וגו

א דמעיקר הדין מותר או מצוה "מ מכאן יש תמיכה לשיטת הבעל התניא דא"ת ולא מעיקר הדין מג דהתומר דבורה איירי במדת חסידו"ואע 
 לשנוא אותו בלב ומכל ממדת החסידת לאהוב אותו ועיין עוד בהעמק דבר של הנציב בהקדמתו לבראשית

 
 :ובאמת יש שלושה חלקים להפסוק 4

 לא תשנא את אחיך בלבבך-א 
 הוכח תוכיח את עמיתך-ב 
 תשא עליו חטאלא -ג 

שני  יש שמחלקים; יש שמקשרים כל שלושה חלקים. בשלושה דברים נפרדים והראשונים חלקו אם שלושת החלקים האלה  איירי בנושא אחד או
 הבאורים הנה היחס של שלשת חלקי הפסוק לפי. הרבה פירושים כמו שנלך ונבאר וזה מביא לידי. ויש שמפרידים כל שלושת החלקים; חלקים ביחד

 והיינו(וכגון לא תשא לפי השערי תשובה הוי לאו של תוכחה . הפשט של הפסוק כ שינוי בעצם”יש ג, מ להלכה ביניהם”מלבד שיש נ, השונים
והיינו כששני החלקים האלה הם (איך להוכיח  שהבאנו למטה הוי לא תשא תנאי ובאור:) טז(ערכין ' ואילו להגמ) כשהחלקים האלה נפרדים

  )מקושרים
 :דבריו פירוש הפסוק הוא כדלהלן ולפי; בערכין טז שכל הפסוק מדבר בתוכחה' י מפרש הגמ”שר-א

 לא תשנא את אחיך בלבבך בעבור זה, אם תראה אחיך עובר עבירה
 ה”ד   י”ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר ורש”יסטרנו ולא יקלקלנו ת תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא: שם' בגמ(

   אלא תוכיחנו) לשנאותו  מ אסור”מ, שאין אנו מצווים בואהבת לרעך כמוך כלפי העבריין  פ”ק דאע”על דבר תוכחה והוסיף הסמ: יכול לא יכנו כתב
 תוכיח מכל מקום ל”שנאמר הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת מנין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו:  שם' בגמ(
 בל לא באופן שילבין פניו א
 .ז לא תשא הוי הגבלה בקיום מצוות תוכחה”ל לא תשא עליו חטא ולפ”יכול אפילו משתנים פניו ת: שם

 כ שלא תלבין פניו שלא בתוכחה”וכש 
של האיסור לבייש את  ז יוצא דלא תונו הוי המקור”ירוחם פישל פרלו ולפי' ר(א דלא שייך כאן ”ה) ת רנב”ם ל”ברמב(ג דכבר כתוב לא תונו ”ואע

ם אפשר לפרש ”ולפי הרמב. תישא מ הוא מלא”כתב במפורש שמקור האיסור גם בכ) ת שג”ל(המצוות  ם בספר”חבירך שלא במקום תוכחה אבל הרמב
או השייך לכל ל ם הויואמנם שהלבנת פני. לא תישא כ”כ  כשמצער לחבירו אפילו בלי לביישו משא”דלא תונו כולל ג פרלו היינו' כאידך סברה של הר
, לתוכחה שלא תחשוב שעצם המצוה של תוכחה דורש בושה   מ גילה לנו התורה את האיסור דווקא בפסוק השייך”מ, מצב ולא רק לתוכחה

 דלא ל”קממ
לאו בפני   הויק קיב למדו שלא תשנא”והסמ) לאוין מב(ץ בזוהר הרקיע ”והרשב )לז(והיראים ) לאוין ו, עשין יא(ג ”והסמ) ם”ר, ט”רל(החינוך -ב

ו מהל ”ם פ”רמב לדבריהם לא תשא הוא כמו שלמד. (איסור של הלבנת פנים בתוכחה אמנם לא תשא הוא נשאר. עצמות לא מקושר למצות תוכחה
                              )ג”והש ב”ת הש”ל; ח וספר המצוות עשה הרה-ז' דעות הל

 
  חכמה יתירה ותחבולה גדולה מאד ]דעת איך יוכיחכדי ל[שצריך על זה : ב"ל נתיב התוכחה פ"מהר5 

  המוכיח לרבים צריך דעת וחכמה: א דף נו"ובהיערות דבש ח
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approaching things1. Perhaps  someone else could be more effective. The greater the possible inluence of the 
person, the greater his responsibility to rebuke2. 

 
The end of the verse on rebuke reads:  

 
 ולא תשא עליו חטא

  
The sages understood this to mean that you should not rebuke in such a way that you sin, i.e. that you embarrass 
the person3.  (From this we derive a general prohibition against embarrassing someone in any situation 4.) 
 

Chavi was spending Shabbos with a family in an all Charedi neighborhood in Jerusalem. Chavi 
had recently become frum but still wasn't dressing quite tzniusly. Part  of the problem was awareness, 
and part was just the sheer expense of throwing out her whole wardrobe and starting again. Chavi’s 
hostess, Mrs. Shneider was taking her to shul in the morning. Chavi was wearing a sleeve that came 
above the elbow. Mrs. Shneider had noticed this but hadn't yet figured out what to do about it. In 
previous situations of this sort, she had simply handed the girl a sweater, even in the heat of summer, 
and said, “Here, put this on. You will feel much more comfortable wearing long sleeves in this 
neighborhood.” But her Bina Yeseira told her that Chavi would be embarrassed or at least highly 
uncomfortable with this. Although in retrospect she should either have taken action or somehow gotten 
out of taking her to shul, she proceeded on her way without resolving the situation. 

 Walking along they bumped into Reb Mottie Yitzchaki, returning from the netz Minyan. 
No sooner had he noticed the inappropriate dress when he launched into a loud tirade. “Don't you 
know that this is a religious neighborhood,” he yelled. “You people come in here and undo all the 
good work we have done over the years. If you want to dress like that, go somewhere else.” Mrs. 
Shneider felt she wanted to die. Chavi was so embarrassed, and she clearly was not the same for the 
rest of Shabbos.  

 
 Reb Mottie had clearly transgressed an explicit Torah prohibition. Perhaps he could have waited for 
Mrs. Shneider to seat Chavi in shul and then call her aside, suggesting that she had to do something about the 
situation. That of course takes a lot of effort (and thought). It is much easier to just give someone a blast on the 
street. But that is the way of this world - doing the wrong thing is almost always much easier than doing the 
right thing! 

 Someone may be completely committed to Judaism but still require our help to get some aspect of 
Torah observance right.  Perhaps, someone in a very special relationship with that person (e.g. a Rosh Yehsivah, 
parent or close friend) could help this person address an underlying personality defect or the gaps in their 
education5.  Often there is just a knowledge gap.   Even Torah Jews are sometimes ignorant (or otherwise שוגג) 
of a Torah law6.  We could define this kind of rebuke as העמדה על טעות, helping the person to realize his/her 
error7 .  
 Sometimes, however,  תקפה יצרו,  the person knows that he is doing wrong but gave in to his baser 
impulses.  Theft, adultery, and driving dangerously often fall into this category. Here we see an interesting 
thing. If the transgressor is a Talmid Chacham, the law says that one can presume automatically that he has done 
Teshuvah unless there are clear indications to the contrary8.   

                                                            
  ת שג”שו, ם שיק” מהר1

 
בכל העולם כולו , באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו: ב"כדאיתא בשבת נד ע2

  'לם כולו וגונתפס על כל העו
 

  ל לא תשא עליו חטא”יכול אפילו  משתנים פניו ת: ב"טז ע ערכין 3
 הוזהרנו בזה שלא נשא חטא בחטא חברנו בהמנעו מהוכיח אותם חטא ולא תשא עליו: ב”סימן ע, שער השלישי, שערי תשובה-רבינו יונה  

 )וכן כתב בשער ג אות נט ושער א אות נ(' וכו
 
  )ו או מבנין אב”מק(ח '  הלדעות' ו מהל”ם פ”  רמב4
 
  י זה מצוות תוכחה"ע אם הורים ומורים המחנכים את הילדים מקיימים  ע"וצ 5
 

ע "וצ יש דין של תוכחה כלפי כל הציבור אבל מלבד זה יש עדיין חיוב כלפי כל יחיד ויחיד' והנה כשיש קהל שלם שפרץ בו איזה חולשה בעבודת ד   6
  מה בדיוק הגדר בזה

 
 הילקוט שכתב שהאחים נבהלו מפני תוכחת יוסף והקשה השיחות מוסר היכן היתה פ"ע: ב מאמר יג"מוסר של הרב חיים לייב שמואלביץ חשיחות  7

אלא שזה היה מספיק להעמיד להם על הטעות וכשנוכח אדם לדעת כי " חי אני יוסף העוד אבי"תוכחה בדברי יוסף לאחיו והרי לא אמר להם אלא 
  הרי זה קיבל תוכחה–טעות היתה בידו 

 
בלילה אל יהרהר  ח עושה עבירה"הרואה ת: ברכות' להוכיח אותו בכלל כי איתי בגמ ח ורק עבר אותה עבירה פעם אחת אז אין צרך"אם העבריין ת 8

  אחריו ביום כי בודאי עשה תשובה
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 Most Jews today, however lack a basic commitment to keeping the Torah1. It is clear that any demand 
of immediate behavioral change will be a total failure. One is therefore exempt from תוכחה of that form. Here 
rebuke becomes a process of  long term education 2.      
 The (יבמות סה:) גמרא tells us that one is exempt from giving תוכחה when there is no chance of the 
person listening3 and, according to one opinion, that it is even forbidden to do so. However, the ע"שו  limits the 
application of this הלכה to rebuking the public or a community of people4. The Gemorrah understands that the 
verse itself tells us to keep on trying: 
 

 5 הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחו תלמוד לומר תוכיח מכל מקום
 
 If he rebuked him and he did not respond, from where do I know that he has to continue to rebuke 

him: Since the verse doubles up and says הוכח and it says תוכיח, I know from הוכח that I must 
rebuke and from הוכיח that I must continue to do so. 

 
 In fact, the halacha is that you should continue to rebuke until the recipient has gotten angry with you6. 
Once one is exempted from rebuking one’s neighbor, it then becomes prohibited to do so1. But until that stage, 
one has to keep on trying.  

                                                            
  דמן הסתם אותם אנשים מוחזקם כתינוקות שנשבו ולא כרשעים 1
 
 י זה המקיים אותה מצוה"שע, וכגון הנחת תפילין, לעשות מצוה מידית ד בקירוב רחוקים שמעודדים את הרחוקים"חבידי סוידוע שיטת ח 2

  ת"ע ולא שמירה ממל"המדובר בקיום מ פ רוב"אבל גם הם מסכימים שע. יקרב לעשות תשובה כללית בהמשך
 

. מצותו אז אמוכיח הוא בגדר אנוס בקיום, רב מלקבל את התוכחהכשהוא מס אז,  והנה אם כל מהות התוכחה הוא שהמוכח יקבל את התוכחה 3
מצותו בין אם המוכח  י זה מקיים"אם תוכחה היא מצוה על המוכיח להוכיח וע, ומאידך.) מ צריך לחזור ולהוכיח ולפי שהסברנו במקום אחר"ומ(

על כל פעם ופעם יש לו מצוה  מ"ומ) ו שהסברנו במקום אחרוכמ(ולהוכיח עד שהמוכח יקבל תוכחתו  אז עדיין צריך לחזור, מקבל תוכחתו או לא
 ל"נפרדת כנ

 
  ח תרח ב"או 4
  

מהמילה תוכיח  דבסוגיא דערכין הדין של חוזר ומוכיח נלמד. מ לא"הסוגיה בב הראשונים והאחרונים האירו על הסתירה בין הסוגיה בערכין ובין 5
  .ילה תוכיח לומדת דחייב תלמיד להוכיח את רבוומהמ מ לומדת אותו הדין מהמילה הוכח"ואלו הסוגיה בב

  ?את רבו אם הלימוד מתוכיח מנלן שתלמיד חייב להוכיח, מהוכח ומתוכיח ושנית ס אנו לומדים חוזר ומוכיח"ראשית האם ס. וצריך ביאור בתרתי
  : ומוכיחללמד שני סוגים של חוזר, ותוכיח  הוכח-בסימן קצה הסביר היראים שאנחנו צריכים שתי המילים 

כ צריך לחזור "ילפינן שג" תוכיח"דצריך לחזור ולהוכיחוף וממילת ,  כ חזר בחטאו"שאיפה שקבל המוכח את התוכחה אבל אח" הוכח"וילפינן ממילת 
למיד לרב ז יצא שיש שתי לימודים ממילת תוכיח אחד כדאמרנו ועוד למדים חיוב תוכחת הת"ולפ. ולהוכיחו איפה שלא קבל עדיין את התוכחה בכלל

 :ג "כ בסמ,מובא ג(ועל זה כתב יראים ). מ"ב(
                        .שניהם והוכחת תלמיד לרב במקבלו ולחברו באינו מקבלו שקולים הם ויבאו

הוכיחו  רכיןל הא דגרסינן במסכת ע"הוכח אפילו מאה פעמים ק: ל"ן וז"והר ן"ל בשם הרמב"מ שם מביא עוד ישוב לסוגיות הנ"ובשיטה מקובצת בב(
דברים  ואיכא למימר הוכח אפילו מאה פעמים במשמע בשני, משמע אלא פעם אחת אלמא הוכח לא" תוכיח"ל "ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת

חת בעבירה א אוכיחנו בעבירה אחרת שהכל בכלל הוכח ועדיין אני אומר אם הוכיחו כגון אם הוכיחו אעבירה אחת ולא קיבל לא יאמר לעולם לא
מפקינן ליה להך דרשא  ל תוכיח ואכתי קשיא לן דהכא מפקינן תוכיח לתלמיד לרב והתם"ת ולא קיבל לא יחזור ויוכיחנו בה שהרי לא קיבל עליה

   ).אדם משמע ם דתוכיח לעולם משמע ולכל"ואפשר דתרתי ש
I- תב הספר החינוך או פירושו עד שההכה כבר וכן כתב והראשונים חולקים אם פירושו הוא עד שעומד להכותך כדב(רב אליעזר אומר עד הכאה

  ) ם"הרמב
ii-והוא שלו יותר מוקדם מגדר הכאה. עד קללה, שמואל אומר כמו התנא רבי יהושע.  

iii-והוא שלו המוקדם מכולם. רב יוחנן אומר כמו התנא בן עזאי עש ננזיפה .  
למה (כשרגז שאול עם יהונתן שהוכיח את אביו הרצה להרוג את דוד ) חר חדשהפטרת מ(כ : שכולם למדו משמואל א.) טז(בערכין שם ' וכתב הגמ

  .ואז הרים שאול את חרבו כנגד יונתן) ימות מה עשה
 .כ לגרום שהוא יקלל או יכה אותך"וכל הגדרים  האלה חידוש של תוכחה הם דברגיל אסור להרגיז את הזולת כש

  
החינוך עד  אבל לפי. ולפי זה יוצא שגם עד נזיפה ועד קללה הוי עד ועד בכלל .ינו עד שיכהום שפירש עד הכאה הי"והנה בהמשך נביא דעת הרמב

ג אין שום "לא עבר כלל ובכה ולדבריו עד נזיפה היינו עד שיהיה קרוב לנזוף ולכן עדיין. בכלל הכאה פירושו עד שיהיה קרוב להכותו היינו ד ולא עד
מ "שאולי המוכח כבר קלל את המוכיח ומ ד קללה פירושו שמסתמא המוכח כבר התרגז ועד הכאה פירושולדבריו ע אבל. חידוש שחייב לחזור להוכיח

  .תוכח לץ פן ישנאך ומכאן ואילך לא רק שפטור מלהוכיח אלא שאסורלהוכיחו שנאמר אל.  חייב להוכיחו עד אז
  

 שההלכה כהכאה כמו רב )  דעות ו ז)(ם   ”ולהלכה כתב הרמב
ק "והסמ[ם דעד הכאה פירושו עד שיכהו "ושיטת הרמב] 'אין להם מקור מפורש בגמ ומלים אלה."  ויאמר לו איני שומע" המילים ם הוסיף את"הרמב[
המוכיח החינוך  עד שיהא קרוב החוטא להכות את: ט"מצוה רל, אבל בספר החינוך] ם"הרמב מפרש עד נזיפה עד שינזוף וזה מטעים לשיטת) קיב(

ששאול הכה את יונתן  היינו עד ולא עד בכלל ופשוטו של מקרא סייעתא להחינוך כי לא כתוב ה כרב אלא לדבריו עד הכאהם דהלכ"פוסק כמו הרמב
 רק שאיים להכותו

א רב "י דאמר בסוטה פ"ל עד נזיפה כר"וקיי): ג"סרכ(ל "ם ואומר דההלכה כרבי יוחנן שחייב להוכיחח עד נזיפה  וז"אמנם היראים חולק על הרמב
 מיהוא ההגהות מיימוניות והספר חרדים שניהם הביאו תנחומא) קיב(ק "והסמ) מצוה יא(ג  "והסכים עמו הסמ" ... ש גבי שמואל"י כ"לכה כרה י"ור

 עד היה להם להתבזות על קידוש שמך ולקבל על עצמן' אלו מאלו וכו ע מה נשתנו"אמרה מדת הדין רבש: ם"בפרשת תזריע המסייע לשיטת הרמב
הקודש  ל אדר רוח"ם ז"בא וראה תוקף גדולת הרמב: ג"ב סמ"ת ח"ל בשו"וז ם מהזוהר"כ מביא ראיה לשיטת הרמב"א ג"החיד. 'ל וכוהכאות מישרא

ל והבט ימין "כ' וכו הא אקמות חבריא' עד דימחי לי' יזהיר לי' מאן דאזהיר לחייבא וכו ל כל"א וז"ח ע"נח ס' ק פר"שורה עליו כי דבר זה הוא בזה
על טעמימצוות של הרקנטי מצוה  מובא בפירוש באר משה)ל אמת "ם ז"ל ודבר היה בפי הרמב"ז' תתנאי חבריא היינו' ם וקמי"סק הרמבוראה כי פ

  )צט
.  

המוכיח שלא יוכיח  אלא הכוונה שבפעם הראשונה יזהר. 'שאין צרך להוכיח עד נזיפה וכו ל על ספר המצוות יא שהסביר"הבאנו את המהרש, ולעיל
 'בתוקף שכבר יגיב המוכח בנזיפה וכוכל כך 

 
Practically, this הלכה is limited by a number of factors as will be explained in the sections below. These factors 
reduce the application of this הלכה of תוכחה to an individual rather than a community and, according to some to 
a friend rather than a stranger. 
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 Of course, repetition on its own is not what the Torah is referring to. Rebuke has to be done in a way 
which stands the best chance of being effective2.  This involves first and foremost a gentle approach. This may 
mean commitment to a process, rather than a discreet act, and it may require great subtlety3. 
 

When someone rebukes with harsh words and embaresses the person and says, “Why are you doing 
this?” and cureses the person, the person he is rebuking will not be open to what he is saying. But 
the Tzaddik who knows how to rebuke comes with good words and brings him close to the Torah so 
that he will listen to him and everyone hangs on to his words of Mussar and Torah4.  
Anything else simply will not be effective. Human nature is such that it is simply counter-
productive to rebuke in a hostile, threatening or aggressive way5. Morover, the Torah specifically 
prohibits embarassing the person one is rebuking6. Rather one should talk gently and softly1 and 

                                                                                                                                                                                         
עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד : פ הנימוקי יוסף לפי הגמק בערכין טז"א ע"פסק הרמ,  בנוגע ליחיד 1

ומכאן ואילך אסור להוכיחו שנאמר ): י"ח סק"תרס(ל  "ב וז"משמע דאחרי השעור הזה אסור להוכיח כל אחד לפי השעור שלו וכן כתב במ' נזיפה וגו
 :)ה"יבמות ס(פן ישנאך  אל תוכח לץ

עובר , וממילא המוכיח שאינו חייב בתוכחה עוד. כל אחד עבירה היא בשביל המוכח, קללה והכאה, נזיפה,  דהלא כל שלושת השעורים
ד של עד "ולפי המ, המוכיח לגרום נזיפה כיוון שנזיפה בא קודם לקללהד עד קללה מותר ל"ג והחינוך לפי המ"ואפילו אליביה שהסמ. על לפני עור

היינו עד ועד בכלל זה חידוש של תוכחה שעד השעור הזה אינו ' ם בדעות ו ז  וסיעתו שעד הכאה וכו"ולפי הרמב.  הכא מותר לגרום אפילו נזיפה
למה היה צרך , וקשה. 'ד עד קללה בנוגע לנזיפה וכו"חו וכן לפי המפ שגרם לזולת לעבור עבירה דזהוא מהות המצוה להוכי"עובר בלפני עור אע

  .ב להביא מקור האיסור מהגמי ביבמות דמהסוגיא בערכין עצמו מספיק ללמוד את הלימוד הזה"להמ
ך מצוה שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כ' אלעזר בר' אילעא משום ר' ואמר ר: פ יבמות סה"וכן בנוגע לצבור הדין הוא ע

. ( ב הכריע כרבי אבא"אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לכחם ויאהבך והמ) משלי יט(רבי אבא אומר חובה שנאמר . על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע
  ) י"ח סק"סתר
 את פטור מלהוכיחו וממילא אסור להוכיחו דחל עליו באיסור שלא לבייש, כ מי שלא יודע איך להוכיח בלי לבייש את המוכח"וג   

שצריך להוכיח עד שיתחיל להלבין פניו שזה הסימן שהוכיחו מספיק אבל אחרי שפניו משתנות ) סימן ח(ולהקרבן אהרון על הספרא . (חבירו
ובנוגע לאיפרושי מאיסורא אין הגבלה של אותו שעור של ) כבר שב לקבל התוכחה ואי מוכיחו אחר כן מלבין פניו בחנם ונושא עליו חטא

  .והסברנו זה במקום אחר ביתר ביאור.  אבל עדיין חל האיסורמלבין בחבירו
 
  עיין בקטעים למטה 2
 

3 It is not even necessary that the מוכיח rebuke openly. If just hinting at the problem is going to be sufficient for 
the מוכח to understand what it is that he needs to correct and he takes things to heart, then there is no need to go 
further. Better still, one should ask the person questions about himself in such a way that the person will come to 
realize all that he needs to by himself   

 
מפני מה  מפני שמוכיח בדברים קשים ומבזה ואומר"ל "הזה שיודע להוכיח וז תמיהני אם יש בדור: זבערכין ט' בהסבר להגמ) כ-י(א על משלי "הגר 4

שישמע אליו והכל  הצדיק שיודע להוכיח בא בדברים טובים ומקרב אותו לתורה בכדי אך. אתה עושה כך ומחרף אותו ועל ידי זה אינו מקבל ממנו
 ".נכספים אליו לשמוע מוסר ותורה ממנו

בתוך ביתו ערב (אדם לומר  ג  דאמרי רבנן שלשה דברים צריך"אמר רבה בר רב הונא אע. שבת לד'  שלא במקום תוכחה כתוב במסואפילו
  דליקבלינהו מיניה צריך למימרינהו בניחותא כי היכי) שבת

  :ס"פרשת דברים תש, ובאלון איש לרעהו  
  ).א-אפרק " (אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל: "נלמד מהפסוק

 של מפני כבודןלפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז .  ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפי שהן דברי תוכחות: י"וכתב רש
  .ישראל

  באופן שישמר כבודו .3
  להקדים דברי שבח והערכה לאדם .4

הוא על דרך הפסוק ' וגו" כמים נבונים וידועיםהבו לכם אנשים ח"בדברי מוסר סיפר מעלתם ] משה[כשהוכיחם : "'ה הק"וכך כתב השל
, כי אז ישנאך ולא ישמע לדבריך, אל תאמר לו כך וכך אתה גרוע, כשאתה רוצה להוכיח את אחד, הענין" אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך"

כ חרפה היא לאיש כמוך לעשות כה "וא,  אתהרק אדרבה תאמר לו חכם,  שלא תוכיח אותו דרך זלזול לומר לץ אתה–" אל תוכח לץ"וזהו שנאמר 
  .ל"עכ."  אז יאהבך וישמע לקול דבריך ויקבל מוסר, כלומר תעשנו לך לחכם" הוכח לחכם"זהו  , וכה

  .)סנהדרין יא( וכשהוא צריך להוכיח ברבים יוכיח דרך כלל ולא דרך פרט …המאירי
בעצמו הלך לביתו של הרב כדי להביא לו את ,  כסף בשביל רב אחדל לוילנא והביא עמו סכום"פעם אחת הגיע רבי ישראל סלנטר זצ

הרי יכל להודיע לי שהביא , למה היה הרב צריך להטריח את עצמו להביא את הכסף לבית: הרב חש אי נעימות גדולה ואמר לרבי ישראל.  הכסף
  .כסף והיית בא אליו כדי לקבל

כ להשמיע לך "ולכן צריך אני קודם לכבד אותך כדי שאוכל אח,  תוכחה על משהואבל רציתי להגיד לך, אתה צודק: ישראל' השיב לו ר  
  .הקשה שוב הרב?  "איפוא יש גמרא כזו.  ישראל' השיב ר" גמרא מפורשת היא.  " שאל הרב–? "איזו שיכות יש בין זה לזה.  "תוכחה

שדוד המלך שאל לסיבת הרעב , "עב בימי דוד שלוש שניםויהי ר) "כא-שמואל ב(מפרשת את הפסוק :) יבמות עח(הגמרא : ענה רבי ישראל  
כיצד זה : ושואלת הגמרא.  על שאול שלא נספד כהלכה ועל שהרג את נוב עיר הכהנים, ומפרשת הגמרא, "אל שאול ואל בית הדמים: "ענה לו' וה

אשר משפטו "נ "אה: ומשיבה הגמרא.  ר הכהניםומצד שני התביעה על שאול שהרג את נוב עי, שמצד אחד ישנה תביעה על ששאול לא נספד כהלכה
  …"!במקום שדנים האדם שם מזכירין פועל צדקותיו: "י"ופירש רש) ג-צפניה ב" (פעלו

, שכאשר שופטים אדם, לקיים מאמרם, צריך אני קודם לכבד אותך, אם אני מבקש לומר תוכחה "- הפטיר רבי ישראל  –" רואה אתה"  
  'וגו…! הטוב שהוא פעלצריכים לזכור קודם את הפועל

    
  

שהמוכיח צריך לדבר אחרי התוכחה דברים רכים ) סז(ועוד נרמז בזה שנאמר ואחר האש קול דממה דקה : תוכחה' וכן בילקוט מעם לועז מלכים א
וידע אביו .  ם הנעריםהלך לו לשוק והיה מתחיל משחק ע.  משל למה הדבר דומה לבן שאמר לו אביו לך לבית הספר) סח(ל "כמו שאמר חז.  ונעימים

.  בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי', כך אמר ישעי.  אחר כך אמר לו רחוץ ידיך ובא סעוד עמי.  שלא הלך לבית הספר והיה משמיעו דברים רעים
וא דברים רכים ונעימים אף כאן נרמז לו שלאחר הרוח והרעש של התוכחה צריכים לב.  'לכה נא ונוחכה יאמר ה, וכשהוא גומר כל הענין מהו אומר
הרי השתיקה אחריו , אם הדיבור של התוכחה שוה סלע, מילא בסלע משתוקא מתרין) סט. (וכן פירשו בדרך צחות.  בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת

  .כמו השמש שבא אחר המטר ששוה כשתי פעמים מטר) ע.  (סלעים' שוה ב
 

  קשים אינם נשמעים   דברים- כתר ראש קמג 5
 

משתנות  שנאמר ולא תשא עליו חטא כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלמנו: ם שם"רמב   6
 ל ולא תשא עליו חטא"ת

  בינומשמע שאסור אפילו" ש ברבים"מכאן שאסור להכלים את ישראל וכ" :ו' ח הל"ם דעות פ"זה נלמד מתוכחה לכל התורה וכלשון הרמב
 צריך המוכיח להוכיח במקום שלא יתבייש חברו דתניא"ל שם "ברבים וז שכותב שהאיסור רק( לז' עמוד היראה ס)לבין עצמו ודלא כהראים 

 :י ערכין טז"וכן משמע מרש.)חוכיחנו במקום שלא ישתנו פניו' פ לא תשא עליו חטא ל"פ שפניו משתנות ת"בערכין יכול תהא מוכיחו אע
 וכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים אין לו: ט"כ סל"מ סת"חו ע"ובשו.(  כתב דווקא ברבים" חנו ברבים להלבין פניושיוכי"שכתב 

  .ולא חילק בין בסתר בין ברבים" חלק לעולם הבא
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give a person to understand that this is for his own good2. One should mention the person's good 
qualities at the time of rebuke,  to approach him in a way which preserves his sense of dignity and 
honor and to confirm your positive feelings for the person. 

           Someone is not capable of rebuking in this way, is exempt from the whole Mitzvah3.  
  Someone who attempts rebuke and fails, is required to attempt a different approach4.  There is no 
formula as to what this approach is going to be - it has to be worked out for each individual recipient, your 
relationship to the recipient and other local variables5. But rebuke, done properly, is rarely worthless.  Even 
where one does not see immediate results, one is actually getting through, bit by bit to the person6. 
 According to the Rambam, the initial gentler approach7, may need to change to a sterner approach later 
on 8 .  The ק"סמ  says  that today, we are not capable of פלא יועץmakes no such exception9. In fact the 10 (קיב) 
receiving "tough" Tochacha11.  
One who rebukes in this way, continues the פלא יועץ transgresses the prohibition of לפני עור, because his stern 
rebuke will drive people away from the תורה.     
 But the mitzvah of Tochacha goes further still. Although technically one  fulfills the מצוה of תוכחה by 
simply pointing out to the recipient what he has done wrong, it is preferable that, where necessary, one gives the 
     .the insight into how to correct his behavior12 מוכח
 "There are those who rebuke with harsh words but do not indicate how to correct the wrongdoing; 
however, the wise man shows the way how to correct and to heal the sickness of the flesh13." (The Gro) 
                                                                                                                                                                                         

 
.  ה דברים רכים ונעימיםשהמוכיח צריך לדבר אחרי התוכח) סז(ועוד נרמז בזה שנאמר ואחר האש קול דממה דקה   :'ילקוט מעם לועז מלכים א 1

וידע אביו .  הלך לו לשוק והיה מתחיל משחק עם הנערים.  משל למה הדבר דומה לבן שאמר לו אביו לך לבית הספר) סח(ל "כמו שאמר חז
 והם בנים גדלתי ורוממתי', כך אמר ישעי.  אחר כך אמר לו רחוץ ידיך ובא סעוד עמי.  שלא הלך לבית הספר והיה משמיעו דברים רעים

אף כאן נרמז לו שלאחר הרוח והרעש של התוכחה צריכים לבוא .  'לכה נא ונוחכה יאמר ה, וכשהוא גומר כל הענין מהו אומר.  פשעו בי
אם הדיבור של התוכחה , מילא בסלע משתוקא מתרין) סט. (וכן פירשו בדרך צחות.  דברים רכים ונעימים בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת

 ל עיין הארה הבאה"עכ. כמו השמש שבא אחר המטר ששוה כשתי פעמים מטר) ע.  (סלעים' השתיקה אחריו שוה בהרי , שוה סלע
 

 ' ב וגו"ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העוה צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה: ז' ו מדעות הל"ם פ"  רמב2
  קבלו דבריו יותרשבזה ית: ג מצוה יא"ובסמ

 
  מלוהוכיח וכן כתב החינוך מצוה רם ואם אין טבעו בשום אופן לדבר רכות פטור: ... כתר ראש קמג 3

 
  בכל פעם בריצוי אחרת: ג"ם שיק ש"ת מהר"שו 4

 
 .הוכיחו בסתרמותר רק לאחר שהשתדל ל, אם כדברינו, ם"ולהרמב, מיד ג מותר לביישו"ק בכה"ולהסמ.  באמת זה נקרא מחאה ולא תוכחה 5

 :ל שם"סימן לא ביאור טו הביא כמה הגבלות לזה וז( למידות ע"ש)ובאורח מישרים . ג"תרח סק' א ס"ק מובא להלכה במג"הסמ
שהביא  א"אבל אם העובר אינו אלא שוגג אפשר שלא יכלימנו ברבים לפי הי נראה דהיינו דווקא אם העבירה נעשית במזיד והוא איסור דאורייתא

בו משום כבוד  ז דווקא אם יש"אכן כ. ם דמסקינן שם"נראה שלא יכלימנו ברבים לפ ואפילו במזיד אם אינו אלא איסור דרבנן, ג"ד סש"א הי"הרמ
ואם משום כבוד  .ברבים הכלמה ואין בו משום כבוד הבריות נראה פשוט שיזכרנו ויזהירנו גם הבריות או חשש הכלמה אבל אם אפשר להוכיחו בלא

 דווקא בשב ואל תעשה ו גם בעושה מעשה בידים אוהבריות יניחנ
  )ש שהאריך"ע(ז נקרא בין אדם למקום "עניני עוה  לחבירוין מזיקהסביר שכל שא( ג"של בעל הפרמ)ובספר תיבת גומא 

 
  שהדברים יעשו פירות בשקידה תמידית אם המוכיח יוכיח פעם בפעם מבלי הרף ודאי: א דף נו"יערות דבש ח6

 
ה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו וכתבתי בנוסח של יש אומרים כי לא ראיתי ענין זה מוזכר אצל רב חיים  ל ח ת וכיח את חבירו המ: דעות ו ט7

תוכחה היה סגי בדברים רכים ורצויים אבל מצד מצותדמשום  :)ח תשובה שג"או(ם שיק " מהר 7תוכחה  א' מולוזין והרבה מהאחרונים העוסקים בהל
   שיועיל ו מכח הערבות אנו מחוייבים להשתדל למחות בכל אופןהיינ' הב החיוב

היינו  של גדולי המחברים]ויראה לי בכוונתם ./: ק צא"בשיטה מקובצת ב מובא)ובנוגע לעצם ההרשאה לבייש דרך תוכחה כתב המאירי   
נאמר ויראת   ברכה והכל תלוי בכוונת הלב והריבשתו רעה שלו רשאי ותבא עליו שאם הלבינו לכוונת תוכחת כדי שיתבייש ויעזוב מתוך[ ם"הרמב

 מאלוקיך
 

  ע"ם וצ"בל גם לא ראיתי חולקים המפורש על דברי הרמב

 
היינו מכח הערבות אנו מחוייבים להשתדל ' הב תוכחה היה סגי בדברים רכים ורצויים אבל מצד החיובמצותדמשום  :)ח תשובה שג"או(ם שיק " מהר 8

   שיועיל למחות בכל אופן
היינו  של גדולי המחברים]ויראה לי בכוונתם ./: ק צא"בשיטה מקובצת ב מובא)בנוגע לעצם ההרשאה לבייש דרך תוכחה כתב המאירי ו  

נאמר ויראת  בשתו רעה שלו רשאי ותבא עליו ברכה והכל תלוי בכוונת הלב והרי שאם הלבינו לכוונת תוכחת כדי שיתבייש ויעזוב מתוך[ ם"הרמב
 מאלוקיך

 
9 For him the only time a stronger approach is sanctioned is in the event of removing someone from a 
transgression in which they are currently involved - איפרושי מאיסורא 

 
  כופה10

 
 . ויותר מעקשותמקבלים מרות והקשות יותר לענין רפואת הנפש נשתנו הדורות ובדורות הללו דחוצפא יסגי אין11

 בדברים טובים רכים ומתוקים הנה כן הרוצה להישר את העם ובפרט למחוסרי מדע לא יכפה אותם אלא
 ,ם שבתחילת הדברים לא ידבר אליו קשות כי אם רכות"רבינו הרמב ומבאור הוא דכוונת: ל"ם וז"ובמעשה רוקח גישה מחודשת להרמב 

הותר מעולם  כ מאחר שדיבר עמו בתחילה רכות אבל הוא הדין דלא"שלא יכלים כ פי צרך הענין לא יזיקהענין אף אם ידבר איזה דיבור קשה ל ובתוך
 .אדם לחבירו ובין אדם למקום ם בין"ז קשה לדעת חילוק הרמב"כ ולפ"להדיא ע להכלימו

 ע" בצלבסוף מותר לביישו בסתר והניח אמנם שאסור לביישו ברבים מיהוא, ובלחם משה כתב דבין אדם לחבירו
 יותר חינוכי כדי לתקן ההתנהגות באופן יותר משמעותי ובסיסי לאורך לעיל אם מטרת התוכחה היא שיפור מידי בהתנהגות או c - i עיין ב 12

  לפי המטרה מ האמצעים והכלים שונים"מ, ואמנם ששניהם שייכים לנידונינו. הזמן
 

פ "ע ח"ו ס"א באבן שלמה פ"הגר(מורה דרך איך לתקן ולרפאות חולי הנפש  בל החכם יש שמוכיח בדברים קשים ואינו אומר איך לתקן  המעוות א13
 )משלי יב יח
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  People in the thick of their own problems and transgressions find it hard to "get out of themselves" and 
to see how to go about correcting their situation1. Perhaps this is why the ערוך says that the word כיחהו , rebuke, 
comes from the word כח, strength2. Part of the מצוה is to provide the wherewithal (strength) to the מוכח to be 
able to change3. 
 It is instructive to read a letter written by Rav Eliyahu Dessler to a young student who, in his letter to 
the Rav, failed to thank him for his (Rav Dessler's) extensive letter to the student4. Having pointed out the 
student's lack of gratitude, he provides him with the source of that ingratitude5, his cloudy mind at the time6, and 
provides him with the inspiration and wisdom to correct this. 

   
 
  

                                                            
  ומובן מאיליו שבאלו מאחינו הנקראים תינוקות שנשבו שעכשיו מתחילים ליכנס לחיים של תורה 1

של אמיתת התורה ובלי להראות לו  איך והיינו שלא די רק להוכיח ליהודי בכגון זה שצריך לשמור את המצוות על ידי הוכחות .  ומצוות
  .כ מחמת חוזר הבנה  איך ליכנס לשמירת המצוות באופן נורמלי ובריא"וזה לא רק בגלל חסר ידע מבחינתו אלא ג. לשמור את התורה

 
  ערוך ערך כח2

 
עיין .  שלא מחזיקים מעמד מאומה"New year's resolutions"ואין זה רק מה שקוראים . כ תיקון מדות צריך חכמה גדולה"תיקון המעשים וכש 3

  ד"לדוגמה באבן שלמה פ
 

   תוכחה לתלמיד צעיר- 340ג דף "מכתב מאליהו ח4
 

 ,ואם כן איך אפשר הוא, כי חביבים הדברים בעניך, ואני ידעתי ברור ,אי אפשר הוא שיהיה בך חסרון דרך ארץ כזה, אמרתי אל לבי: שם5
  כתיבת המכתב הארוךששכחת מלהודות לי עבור טרחתי הרבה ב

 
  בבלבול הדעת בשעת כתבך את מכתבך והרגשתי כי הטעם הוא מפני שהיית, בדקתי בדבריך עוד הפעם6
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4. Lifnei Iver 
 
SUMMARY: 

 
 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלקיך אני ד :ויקרא יט יד 

 
 Do not curse a deaf man and before a blind man do not put a stumbling block and you should fear from 
your G-d; I am your G-d 

 
 This verse tells us not to cause others to sin, nor to give inappropriate advice to someone who will not 
be able to discriminate for himself (i.e. someone who is blind in this matter). For example do not tell someone, 
"Sell this field and purchase a donkey with the money," when really you are telling him this because you want 
the field .” 
  Rather you should fear G-d (ויראת מאלוקיך) Since people cannot know whether this person intends  by 
his advice good or bad, therefore the verse states that you should fear your G-d, (for) He knows what your (true) 
thoughts really are.    
 One transgresses Lifnei Iver by telling someone to do a transgression by giving, selling, fixing or 
lending an article which will be used to this purpose or in any other way, accidentally or deliberately making it 
easier for that person to sin. We all understand that it would be immoral to give a potential murderer a knife; nor 
would we lend a drunk money to go and buy liquor. By the same token, we should not lend someone an electric 
drill whom we think is likely to use it late at night and keep the neighbors up or to lend someone a sefer kodesh 
whom we know will read it in the bathroom. 

Although the Torah did not prohibit this where the person was capable of doing the transgression on his 
own, the Sages prohibited this as well )מסייע בדבר עבירה( .    
 One does not have to be concerned about unlikely but prohibited usage of an article . Similarly one can 
sell an article to someone, even if there is concern that he will in turn re-sell the article to a second party who 
will then use it for forbidden purposes. 
 One is allowed to engage in a Mitzvah, even if by so doing one might indirectly cause others to do a 
transgression. Therefore, a mohel may perform a circumcision on Shabbos, even if people may drive to the Bris 
or smoke at the ceremony.  
 It is not clear whether the prohibition of  לפני עור applies to a situation where the person is already 
transgressing. An example of the latter would be a newspaper which is being produced on Shabbat by a Jew. 
Whether you buy the newspaper or not is not going to determine whether the newspaper continues to be 
produced or not. But it does add to the circulation figures, encouraging the overall success of the newspaper. 
However, if your aid to the person will increase his transgression, then it is prohibited. 
 
Examples of לפני עור include:                                
 Acting as the witness to an interest taking loan between two Jews. In addition, both the lender and the 
borrower transgress לפני עור . 

Failing to mark gravesites (כהנים are prohibited from impurifying themselves by walking over a 
gravesite. They will not now know where this gravesite is.) 
 Passing or selling non-kosher food to a non-observant Jew. (One may do so with an observant Jew 
because there is no concern that he is going to eat the food himself.) 
 Giving something to be fixed to a Jew who is likely to fix it on שבת ;  
  Selling food to a non-Jew which he is forbidden to eat according to the Seven Noachide Laws (i.e. the 
limb of the living creature) . 
 Hitting an older (teenage) son provoking him to hit back. 
 Printing invitations to a Jewish wedding which states explicitly on the wedding that there will be mixed 
dancing. (Unless the person could just as easily take the invitations to a non-Jew to be printed.) 
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DETAIL: 
 

The theme of many of the Mitzvos in this weeks parsha is that it is not good enough for a Jew to be 
good. He has to worry that others, Jews and non-Jews1, be good as well.  The verse says: 

 
  :ויקרא יט יד

 'לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלקיך אני ד
 

 Do not curse a deaf man and before a blind man do not put a stumbling block and you should fear from 
your G-d; I am your G-d 

 
 This verse tells us not to cause others to sin. However, Rashi 2 tells us that the verse goes much further:  
 "Do not give inappropriate advice to someone who will not be able to discriminate for himself (i.e. 
someone who is blind in this matter). For example do not tell someone, "Sell this field and purchase a donkey 
with the money," when really you are telling him this because you want the field3 .” 
 “Rather you should fear G-d (ויראת מאלוקיך) Since people cannot know whether this person intends 
(by his advice) good or bad, and therefore (this prohibition would never be punishable because) the person 
would always escape punishment by saying that he only intended for the person's benefit, therefore the verse 
states that you should fear your G-d, (for) He knows what your (true) thoughts really are.  So too, in every 
instance where (the commandment) relates to the persons hidden thoughts, and the facts cannot be known by 
others, it states ויראת מאלקיך - you should fear your G-d." 
 "Do not put a stumbling block" prohibits assisting someone to do a transgression 4 by giving, selling5, 
fixing or lending an article which will be used to this purpose or in any other way6, accidentally or deliberately7 
making it easier for that person to sin. We all understand that it would be immoral to give a potential murderer a 
knife; nor would we lend a drunk money to go and buy liquor. By the same token, we should not lend someone 
an electric drill whom we think is likely to use it late at night and keep the neighbors up  (unless we stipulate to 
the contrary), or to lend someone a sefer kodesh whom we know will read it in the bathroom. 

Although the Torah did not prohibit this where the person was capable of doing the transgression on his 
own8, the Sages did ) מסייע בדבר עבירה( 9, or is even already doing the transgression on his own 1. (In a separate 

                                                            
ל ולפני עור לא תתן מכשול והא הכא דכי לא יהבינן ליה שקלי איהו "מנין דלא יושיט אדם  כוס של יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת: ז ו"ע'  מס1

  ור לא תתן מכשול וקעבר משום לפני ע
והנה מהך קרא ילפינן נמי דאסור . 'וגו עור לפני ל"ת, ח לבני נח"מניין שלא יושיט אבמה. שם בגמרא) צה(: ב"כב ע פסחים  קובץ שעורים 

ע מכל "ו דלפש לא"והנה צריך להבין דמ, דגם האיסור הזה שייך בנכרי כמו במאכילו דבר איסור, וכתב במנחת חינוך, ליתן עצה שאינו הוגנת לו
ל דלענין להאכיל "וצ, וכן לא תרצח, ילפינן ליה מקראי אחריני, ם אסור"ד גזל עכו"למ' שאפי, כמו לא תגנוב ולא תגזול,  נוהגין בנכריאינןש, הלאוין

עץ עצה שאינו אבל במי, י המושיט"ח לנכרי נעשה איסור ע"נ במושיט אבמה"י ישראל וה"דבר האסור שקפידת התורה היתה שלא יעשה איסור ע
 : כמו כל האיסורין שבין אדם לחבירו שאינן נוהגין בנכרייהוגנת הו

 
 כ"פ התו"ע 2
  

והדרוש של הפסוק הוא . י מביא תמיד פשוטו של הפסוק"וכמו שרש) כ"תו(זה הוא פשוטו של מקרא ולפני עור היינו לפני סומא בדבר  3.
ת רצט שהביא "עיין בספר המצוות מצוות ל(ל כשניהם "ולהלכה קיי. רם לו לעשותי מכשול שאתה נותן לו או גו"שלא להחטיא את חבירך ע

ולפלא שלא הבינו המפרשים את ). כ וכן הוא בספר החינוך"כ את הדרוש של הפסוק כמו שעשה במצות תוכחה ג"קודם את הפשט ואח
חולין ' י במס"וכתב רש. ט קמו"ובשוח) מה ושיםדק; שלח מט ב(ל חוץ מהזוהר "פשוטו של מקרא שקאי אמכשול גשמי וכן כל הדרשות בחז

שלא למדו את -א שזה באמת דעת הכותים שלדעתם הפסוק הולך על עור ממש ולא על הדרוש בכלל ולדברי המפרשים טעו בשתים א"דף ג ע
ת אבן לעור ממש הלא כ את פשט הפסוק שהולך על שימ"וכמה מפרשים רצו להסביר שאנו מקיימים ג. שאפילו בפשט הכתוב טעו-הדרוש וב
ע בזה ועיין גם בקרבן "וגם המנחת חינוך הניח בצ(ג והמשך חכמה והמשכיל לדוד והתורה תמימה וכהזוהר שהבאנו למעלה "הם הרלב

והמנחת חינוך האיר שגם התרגום שינה את לשונו כאן . אבל לא כן ראינו במסורת ההלכתית) אהרון על הספרי בשם המזרחי ושאר גדולים
פ ארור "כ שונה ממה שתרגם עה"וזה ג(תרגם לא תתן ואילו בלפני עור תרגם  לא תשים ) ויקרא יח כא(פסוק לא תתן להעביר למולך דעל ה

 )ח" המגיה על המנ-משגה עור בדרך שכתב ליט דיטעי עוירא בארחא 
שהלשון נתינה לא שייכת לנתינה . שולותירץ הקרבן אהרון שאם כוונת הפסוק היתה על מכשול גשמי היה כתוב לפני עור לא  תשים מכ

' ש ועיין עוד בהר"ע" אבל הלשון נתינה מורה על הנותן עצה בידיעתו והמכשול נסתר בלבו: "ל"וז) פ אות פ"עה(ת "גשמית וכן הסביר הת
  . ג"ירוחם פישל פרלו על הרס

  
 

ור למכור לגוי אסור למכור לישראל שהוא ליסטים מפני כל שאס: רוצח שם' ל בהל"ט וז"ת רצ"מ ל"יד ובסה' רוצח הל' ב מהל"ם פי"רמב 4 
 פירוש המשנית שביעית -שעזר (וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק . שנמצא מחזק ידי עוברי עבירה ומכשילו

   שנאמר לפני עור לא תתן מכשולידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו הרי זה עובר בלא תעשה) ו"ה מ"פ
 
 ד& ג ' ה מש"מעשרות פ:  ז ו"  ע 5 
  
 

 ולא יתקנו להם כלים אבל ראוי לקלקל להם: ו"ה מ"ם פירוש המשניות שבעית פ"רמב 6 
 
ב אמנם הדגל מרבבה י ד קנב כת. יד שכולל ג כ מזיד' רוצח הל' ב מהל"ם פי”דלא ראינו הפוסקים מחלקים בזה ומשמע מלשון הרמב7

 ך הוא להוציא מזיד מאיפרושא מאיסורא"שכוונת הש
 
אמנם . היינו שבלי עזרת המכשיל אין העבריין מגיע לחפץ האסור; ש"ע) בשני צידי הנהר(ע דקאי בתרי עורי דנהרא "הב: ז ו"ע'  מס8

ג ליכא "פ שבכה"א שאע" עשבת דף ג' מס' ע ואפשר כי נוקט כהתוס"רוצח שם השמיט את התנאי של שני עברי דנהר וצ' ם בהל"הרמב
 ק ד"שמז ס' א להלכה ס"ב המגוכן כת :ז ו"ן בע"וכן  כתב הר. מ איכא איסורא דרבנן של איפרושי מאיסורא"מ,  לפני עורייתא שלאיסורא דאור

 
ות להפרישו מן כ אין אפשר"וג) חדא עברע דנהרא(דהיכא שיכול לעשות את העבירה לבד ) חגיגה דף יג באבני מילואים(כתב הטורי אבן  9

ק ז בשער הציון ח שאפילו "שמז ס' ב ס"למכור או לתת לעבריין את החפץ אבל לא כן דעת המ, אין שום איסור אפילו מדרבנן, העברה
ן שם וכן " והר.א"א ושבת דף ג ע"ז דף ו ע"ע' א בחידושיו למס"כ הריטב"מ איסור דרבנן יש ונקרא מסייע ידי עוברי עבירה  כמש"ג מ"בכה
 ז שם כתבו איפכא  וגם"כ כן אבל בע"מ והתוס והראש בשבת שם כתב ג"ה  ובהג"ורבינו ירוחם נתיב יב ח.  ן  על שבת ג"א בהראית
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essay in our parsha, on rebuke, we will see that one is required to attempt to prevent someone from sinning, and 
to get someone already sinning to stop2.) 
 One does not have to be concerned about unlikely but prohibited usage of an article 3. Similarly one 
can sell an article to someone, even if there is concern that he will in turn re-sell the article to a second party 
who will then use it for forbidden purposes. 
 One is allowed to engage in a Mitzvah, even if by so doing one might indirectly cause others to do a 
transgression. Therefore, a mohel may perform a circumcision on Shabbos, even if people may drive to the Bris 
or smoke at the ceremony.4  
 It is not clear whether the prohibition of  לפני עור applies to a situation where the chances are not high5 
that a prohibition will be transgressed  (בספק מכשול),6 or where the person is already transgressing.7 An 
example of the latter would be a newspaper which is being produced on Shabbat by a Jew. Whether you buy the 
newspaper or not is not going to determine whether the newspaper continues to be produced or not. But it does 
add to the circulation figures, encouraging the overall success of the newspaper.8 However, if your aid to the 
person will increase his transgression, then it is prohibited9. 
 
Examples of לפני עור include:                                
 Acting as the witness to an interest taking loan between two Jews10. In addition, both the lender and the 
borrower transgress 11לפני עור . 

Failing to mark gravesites 12(כהנים are prohibited from impurifying themselves by walking over a 
gravesite. They will not now know where this gravesite is.) 
 Passing or selling non-kosher food to a non-observant Jew13. (One may do so with an observant Jew 
because there is no concern that he is going to eat the food himself.) 
 Giving something to be fixed to a Jew who is likely to fix it on 14 שבת; similarly lending something to a 
Jew who is likely to us it in a forbidden fashion on 1 שבת. 
                                                                                                                                                                                         

) שעמד על הסתירה בהראשונים אהדדי. עיין בטורי אבן אבני מלאים חגיגה יג(ח "ז שם כתב להתיר וכן ברבינו ירוחם  שם ח"המרדכי בע
ב לחומרא וכמו "ך דאין לחלק בזה בין יהודים ונכרים ולכן כיון שיש הרבה ראשונים שאוסרים כתב המא כתב בדרכי משה הארו"והרמ

אם האחר המסיע לעביירה הוא ישראל , דהיכא דלא יעשה הוא יעשה אחר)  ב"מלווה ולוה ה' ד מהל"פ(שהבאנו לעיל ודעת המשנה למלך 
ו ' עיין שדי חמד כללים מע(אבל הרבה חולקים עליו , )קו אות יא' ס(עת הספרי אז יש איסור דאורייתא ולא שייך תרי עברי דנהרא וכן ד

היינו דווקא אם אין להם אחרים , דברים השייכים לעבודתה) לנכרי(א הא דאסור למכור להם "י): א' קנא ס' ד ס"יו(א "וכתב הרמ) אות ט
ונהגו להקל  . ום אחר מותר למכור להם כל דבר ויש מחמיריןאבל אם יכולים לקנות במק, כיוצא בהם או שלא יוכלו לקנות במקום אחר

ז ולכן אין "ובדרכי מושה הארוך כתב דהטעם הוא שאין הנכרים שבזמנינו מתכוונים לע. ל"וכל בעל נפש יחמיר לעצמו עכ, כסברא הראשונה
ואפילו הטורי אבן נוקט דהני מילי .) (חגיגה יגאבני מלואים (ודלא כהטורי אבן ) קפה' ס(י "ללמוד היתר מפה למקרים אחרים וכן הבין החו

 ).א להפרישו מאיסור"היכא דא
 
ד "והראב) ה הכא במאי עסקינן דקאי בתרי עברי נהרא"ד: ז ו"חידושיו לע(א "י שעוזרו גורם שמרבה באיסור ועל זה כתבו הריטב"וע 1 

ד "א והראב"והריטב. סור מדרבנן של מסייע ידי עוברי עבירהדאמנם אינו עובר באיסור דאורייתא בזה עדיין עובר באי.) שם ב(ה "והרא
  ואינו ברור מה דעתן בוודאי מרבה מחמתו) דזה אסור מדרבנן(איירי בשמא ירבה 

 
וכתב הכסף . ג כתב שהוא חיוב דרבנן של לפי עור"ש' ד ס"ך על הטור יו"הב:  איפרושי מאיסורא חוץ מהמצוה של תוכחה יש חיוב של   2

  ע"תמג באשל אברהם הביאו והניח בצ' ג ס"שכל שיש ביד האדם למנוע ואין מונע עובר בלפני עור והפרמ) ו' כלאים הל' הלא "פ(משנה 
אמר ליה רבינא הא איכא משום לפני עור לא תתן ) ז שלהם"ז שמדליקין אש לע"לעוע(זבני לבי נורא . רב אשי הוי ליה ההוא יער: נדרים סב
  .הסקה ניתנואמר ליה רוב עצים ל. מכשול

 
  אמר אביי אלפני מקפדינן אלפני דילפני לא מקפדינן. ז יד"ע 3
 
לא במעשה ולא בדיבור לעשות עבירה ולכן הוי רק דרבנן של , לה ונימוקו דאין הוא מתעה אותם או מכשילם' ג ס"ת מנחת יצחק ח"שו 4

וכגון שאם (סורים על ידי מוהל פחות הגון או על ידי רופא ואדרבה אם לא ימול הוא ירבה באי, איפרושי מאיסורא וכיון שאין ידו לסלק
  )ימול בלי פריעה נמצא מחלל שבת

 
  אין רובא דאיסורא 5
 
מותר ) ג' ד ס"ת יו"שו(ולפני יהושע ) ז ו"ע(י והראש "וכ רש(עובר באיסור דאורייתא אפילו אם בסוף לא יכשל ) שסז' ס( דלספר יד מלאכי  6
  .מ עובר באיסור דרבנן"שחקר אם מ) ג"עט סק' ג ס"ח(יצחק עיין במנחת ). וכהתוס שם(

 
  .מנחת יצחק שם 7
 
  שם 8
 
ה הכא במאי עסקינן דקאי בתרי עברי "ד: ז ו"חידושיו לע(א "י שעוזרו גורם שמרבה באיסור ועל זה כתבו הריטב"וע :  וכמו שהבאמו לעיל 9

. רייתא בזה עדיין עובר באיסור מדרבנן של מסייע ידי עוברי עבירהדאמנם אינו עובר באיסור דאו.) שם ב(ה "ד והרא"והראב) נהרא
  ואינו ברור מה דעתן בוודאי מרבה מחמתו) דזה אסור מדרבנן(ד איירי בשמא ירבה "א והראב"והריטב

 
א יש עדים "יהם אה ערב דאם לא היו  עושים הלואה בינ"המלוה בריבית והלוה עוברין שניהם משום לפני עור וכתבו התוס ד: מ עה" ב    10

 או ערב אז גם העדים או הערב עוברים
   

  שם'   גמ11
 

 תניא רמז לציון קברות מן התורה מניין אמר אהיי ולפני עור לא תתן מכשול.  מועד קטן ה 12
 

ור והדגול כ למומרים אבל איו אנו מצווים להפרישם מאיס"פ שאיסור של לפני עור שייך ג"ו שאע"ד סי קנא סק"ך יו"  וכתב הש13      
   ך באופן אחר"כ מה בינו לישראל לענין להפרישו מאיסור והסביר כוונת הש"פ שחטא ישראל הוא וא"מרבבה שם כתב שישראל מומר אע

 
    ב"שבת קמז ע' פ מס"ע      14
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 .2(ברכה Passing kosher food to someone who will not say a//שעטנז)
 Selling anything, which is likely to be used for a crime, or to hurt someone, or for idolatrous purposes. 
 Selling food to a non-Jew which he is forbidden to eat according to the Seven Noachide Laws (i.e. the 
limb of the living creature) 3. 
 Hitting an older (teenage) son provoking him to hit back4. 
 Printing invitations to a Jewish wedding which states explicitly on the wedding that there will be mixed 
dancing5. (Unless the person could just as easily take the invitations to a non-Jew to be printed.) 

  

  .             
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  5. Love Your Neighbor – All Jews are Responsible One For the 
Other 
 
SUMMARY: 
 

                                                                                                                                                                                         
 ד"א סק"שמז מג' ח סי"או  1

 
 פשוט שכל אלה עבירוצ גמורת הם 2 

  
ל לפני עור לא תתן מכשול ואם יש גם דין של איפרושי "וס יין לנזיר ואבר מן החי לבן נח תמניין שלא יושיט אדם כ: פסחים כב3      

  מאיסורא עיין להלן
  
  מעשה ברב הונא שם. ולפני עור לא תתן מכשול במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר ועיין קדושין לב. מועד קטן יז    4   
 
להדפיס הזמנה לחתונה שבו כתוב שיתקיים מחולות של אנשים ונשים יחד ושם מסיק אם מותר : ,מ' קובץ תשובות של הרב שלום אלישב ס 5

ר את הבנין ציון "ז הביא כת"ע, שאם המזמין יכול להדפיס אצל גוי ואין כאן משום לפני עור אלא משום מסייע בידו לתת מכשול לאחריני
ואמנם כן גם דעת , אין בזה משום מסייע, כתי ליכא איסוראבל אם בשעת נתינה א, כ הוא מסייעו בשעת מעשה"דאין איסור מסייע אא

  קפד הסתמך למעשה על הבנין ציון' ב ס"ם ח"ת מהרש"פג ובשו' ד ס"ס יו"הכת
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              In a few verses, our Parsha, deals with some of the most remarkable instructions concerning our 
relationships with out fellow man.   We are commanded not to damage him (לא תלך רכיל)  to save his life ( א ל
 .not to hate him and to rebuke him if he offended us ,(לפני עור) not to lead our friend astray ,(תעמוד על דם רעך
The Torah then takes us up a rung and tells us that we are not allowed to take revenge on someone who has 
definitely wronged us (לא תקום), nor even may we hold feelings of resentment in our heart (לא תטור). And, 
finally, we are commanded to love him (ואהבת לרעך כמוך). This tells us that love is a process which demands 
the achievement of all the other stages as well. 
         All of this is in Parshas Kedoshim, making it clear that this is not just human decency, but emerges out of, 
and ultimately can only emerge out of, a Torah commitment to holiness.  
          Rabbi Akiva states that loving your neighbor is a great principle of the Torah – כלל גדול בתורהזהו .  Ben 
Azai brings an even greater principle – זה ספר תולדות אדם. The Shoel U’Meishiv explains that Ben Azai is not 
coming to argue on Rebbe Akiva. If we look at the end of the verse which Ben Azai quotes, we see it says: 
 

ביום ברא אלוקים את האדם בצלם אלוקים ברא את האדם זה ספר תולדות אדם   
 זכר ונקוה בראם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם
 
man is created with the name אלוקים,  a plural name, even though it obviously refers to one G-d. This is to show 
that, although man is created man and female, he too is ultimately one, in the image of his Creator. Therein lies 
the possibility of loving your neighbor like yourself. We really are one big body, comprising different limbs.  
         Can we really be commanded to love – to have an emotion? Furthermore, does not that same Rebb Akiva 
who told us that loving our neighbor was a great Torah principle, also the author of another principle - that   חייך
 Rather, it .ואהבת את רעך  - that your life comes first.  However, the verse does not command a feeling – קודמים
says ואהבת לרעך – you should love or want for your neighbor that which you have yourself. 
             If you have a roof over your house, don’t rejoice at your uniqueness; you should want that everyone 
have a roof over their heads like you. And you should work at ensuring that everyone be as blessed as you. So 
too with respect to other people’s honor and health. You should want all the goodness and richness that you 
experience in your life to be had by others as well. Even in the area where you think you are unique and special 
you should want your friend to be like you.  
        When Hillel formulated this principle, he did it in the negative: What is hateful to you do not do to your 
neighbor. But surely the Mitzvah is is not talking here only about not harming someone? Some say that Hillel 
phrased things negatively because he was talking to a non-Jew and that is as far as a non-Jew could go. 
          Hillel’s formulation does not lead to giving, it does not tell you what to do in a positive way. It is more a 
harm principle – don’t hurt your neighbor if you would not want to be hurt by him in that way. As one non-
Jewish philosopher stated it: “Act in such a way that whatever you do can become a general principle.” This is a 
great way to know that it is wrong to kill and steal. But it is not a great way to become a giver.  The principle 
relies on me to first want to act and then ask the question. It does not tell me where I ought to want to act to 
begin with.  “Love your neighbor like yourself”, by contrast, tells us to actively think about all that we have, 
materially, in terms of self-image, emotional well-being, spiritually - and to want and work for all of that for our 
neighbor. Now we begin to see its greatness.   
          It is true that we are trained to love family members, great people, holy rabbis, friends, etc., to love some 
people more than others. Our body has a head and it has a heart; it has hands and it has hair. Some things are 
more central than others. But still, we relate to all of these as part of one body. Love is not equal to all – but it is 
there to all.   
         How far you can go with this is a function of how big you are. If you are a small person, you end with 
your body. A bigger person ends with his family, and a great person ends with the entire Jewish nation. (Rav 
Shimon Schkop). That nation includes evil as well as good people. In a remarkable statement, the Sages tell us 
that even a murderer who has received the death penalty is owed our love in so far as he should be killed as 
quickly and as painlessly as possible. 

   The underlying principle of this Mitzvah is to see that your neighbor is but an extension of 
yourself. To hurt him is like the right hand cutting the left, to love him, the same. Therefore, all Jews are 
responsible one for the other (  We all share each others' spiritual reality. Each one .( כל ישראל ערבין זה לזה
of us literally has some of our neigbor inside of us. There is, in fact, no possibility of us connecting to G-d, 
and receiving the rewards of that connection, if it does not lead also to unity with our fellow Jew.  

If my fellow Jew does not fulfill a Mitzvah, it is then as if I did not do that mitzvah.  A Tzadik cannot 
simply get up in the morning and say, “I am doing everything I am supposed to be doing. What does the Rasha 
have to do with me?” Somebody who gets up in the morning, dovens, studies Torah and does Mitzvos can still 
be in big trouble. The Rasha is a part of his (now missing) shleimus. He, the Tzadik, will be punished for him as 
much as for yourself. 

When the Jews complete the Mishkan, the verse says that “The Jewish nation did all that they were 
commanded by G-d” (Shemos 39-32)  ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה : בלט ל

לדבר כן עשו' ד  
Even though some Jews brought materials and others helped with various aspects of the building, the 

Torah talks of all of Bnei Yisroel as having done what G-d had commanded. Each person made a contribution to 
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the building of the Mishkan as a part of the collective body of the Jewish people. Together, they created a model 
of one large Neshama.  

 Similarly, we are given Taryag Mitzvos - each one of the positive Mitzvos come to metaken one of our 
limbs, while each of the negative Mitzvos are metaken one of our gidim. Yet none of us is capable of doing all 
of the mitzvos. Some mitzvos only a Cohen, or a Yisroel and not a Cohen can do, for example. Does this mean 
that we are doomed to incompletion? No, says the Ohr HaChaim, we will achieve completion through each 
other. We are all one whole, and your mitzvos fulfill me also.  
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DETAIL: 

Interpersonal Laws Included in this week’s Parsha: 
 

  1לא תעמד על דם רעך והשבות לו): שיםקדו(ויקרא יט טז   : להציל חבירו
  2ולפני עור לא תתן מכשול): קדושים(ויקרא יט יד   : לא להכשיל
  3לא תשנא את אחיך בלבבך): קדושים(ויקרא יט יז   : לא לשנא
  4הוכח תוכיח את עמיתך): קדושים(ויקרא יט טז  : להוכיח

  5ולא תשא עליו חטא): קדושים(ויקרא יט טז   : לא לבייש
  6לא תקום): קדושים(ויקרא יט יח   : נקוםלא ל

  7ולא תטר את בני עמך): קדושים(ויקרא יט יח   : לא לנטור
 8ואהבת לרעך כמוך): קדושים(ויקרא יט יח     :אהבה

  

  
 
              In a few remarkable verses, our Parsha, which was said in a special assembly of the entire Jewish 
people9, deals with some of the most remarkable instructions concerning our relationships with out fellow man. 
The verses seem to unfold in ascending order, prohibiting damage at the outset and ending with love. We are 
commanded not to cause our fellow Jew active damage by speaking badly about him (לא תלך רכיל) (not to 
murder him) and to save his life (לא תעמוד על דם רעך). Further, not only in life and death issues are we to help 
him but we are also warned not to actively lead our friend astray (לפני עור). Then the Torah goes further, telling 
us not to hate him, even just in our hearts10, and to to rebuke anyone we think has offended us. (  הוכח -לא תשנא 
 The Torah then takes us up a rung and tells us that we are not allowed to take revenge on someone .11(תוכיח
who has definitely wronged us (לא תקום)12, nor even may we hold feelings of resentment in our heart (לא תטור). 
And, finally, we are commanded to love such a person (ואהבת לרעך כמוך). It would seem, and the Reishis 
Chochma confirms this, that to love one’s neighbor is a process which demands the achievement of all the other 
stages as well13. 
         The Torah places all of this in Parshas Kedoshim, making it clear that this is not just human decency, but 
emerges out of, and ultimately can only emerge out of, a Torah commitment to holiness.  
         In the Yerushalmi, Rabbi Akiva states that loving your neighbor is a great principle of the Torah –  זהו כלל
14זה ספר תולדות אדם – Surprisingly, Ben Azai brings what he considers an even greater principle .גדול בתורה . 
The Shoel U’Meishiv explains that Ben Azai is not coming to argue on Rebbe Akiva. If we look at the end of 
the verse which Ben Azai quotes, we see it says: 
 

  זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוקים את האדם בצלם אלוקים ברא את האדם 
  זכר ונקוה בראם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם

  
           The name of G-d used in this creation act is the name אלוקים, says the Shoel U’Meishiv. This is actually 
a plural name, even though it obviously refers to one G-d. So too, man is created with this name to show that, 

                                                            
 ז"חינוך מצוה רל 1
 ב"חינוך מצוה רל 2
 ח"חינוך מצוה רל 3
 ט"חינוך מצוה רל 4
 מ"חינוך מצוה ר 5
 א"חינוך מצוה רמ 6
 ב"חינוך מצוה רמ 7
והודעת להם הדרך אשר ילכו בה אבל באמת ) שמות כו(ק הוסיף עוד מצוה לגמול חסד בגוף ובממון דכתיב "הסמ; ג"וה רמחינוך מצ 8

) שמות יח(ועוד מצוה לקבור מתים דכתיב ) מו' ס(התכוון בשה למצות והלכת בדרכיו וגם הוסיף מצוה נפרדת לבקר חולים מוהלכת בדרכיו 
אבלות מנה בקור חולים וקבורת מתים כמצוה דרבנן ולדעתו הם חלק ממצות ואהבת ' ם בהל"ל הרמבאב) מח' ס(ואת המעשה אשר יעשון 

 לרעך כמוך
   מפני שרוב גופי תורה תלויין בה 9

  )ה לא תשנא"עיין בהמשך ד(ם והחינוך הוא שאינו עובר כל לא תשנא אם מגלה את השנאה ושאר ראשונים חולקיםץ " שיטת הרמב 10
  

11 This verse also comes to teach rebuke of a sinner. 
 

12
  אם אפילו חטא ודאי כנגדך: העמק דבר יט יח

  
13

 הסבה הגדולה המונעת הכעס והשנאה הסבה והקנאה מהלב הוא כאשר יסתכל האדם בדעתו :התחלת פרק רביעי- שער הענוה -ראשית חכמה   
על אותו הגר שבא ) שבת פרק ב(ש בפרק במה מדליקין "שבה כלולים כמה מצות כמשהיא מצות עשה , ואהבת לרעך כמוך) יח, ויקרא יט(לקיים מצות 

וכאשר יסתכל האדם בזה לא יבזה , להתגייר לפני הלל אמר לו למדני תורה על רגל אחת ואמר לו ואהבת לרעך כמוך מה דעלך סני לחברך לא תעביד
כן לא ישיב על חרפתו כמו שאם היה להפך שהוא היה מחרף שלא היה חפץ את חבירו ולא יחרפהו כמו שהוא רוצה לעצמו שלא יבזהו שום אדם ו

וכן לדון את חבירו לכף זכות וכן מצות נקימה ונטיה הם מצות שכאשר יקיים האדם אותם מוכחר שיעבור על מדותיו ויטהר לבו מהשנאה , שישיבו לו
 הרי שבדין תורה מוכרח לאדם להיות עניו. מכל וכל

 
14

  .בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה. ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה: ד"ט ה" ירושלמי נדרים פ
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although man is created man and female, he too is ultimately one, in the image of his Creator. Therein lies the 
possibility of loving your neighbor like yourself. We really are one big body, comprising different limbs1.  
         Can we really be commanded to love – to have an emotion2? Furthermore, does not that same Rebb Akiva 
who told us that loving our neighbor was a great Torah principle, also the author of another principle - that  חייך
3וחי אחיך עמך based on the Torah verse) קודמים )  – that we are supposed to look after ourselves ahead of our 
fellow man4? The Ramban5 learns that the Mitzvah is not to love your neighbor like yourself. For there is a clear 
principle of חייך קודמים, your life comes first6. The wording of the posuk is not ואהבת את רעך. Rather, it says 
 you should love or want for your neighbor that which you have yourself7.  If you have a roof over – ואהבת לרעך
your house, don’t rejoice at your uniqueness; you should want that everyone have a roof over their heads like 
you. And you should work at ensuring that everyone be as blessed as you. And so too with respect to other 
people’s honor and health8. You should not want that he has only some of what you have, a house but not a car, 
a car but not one as fancy as yours9. You should want all the goodness and richness that you experience in your 
life to be had by others as well.  
        Now this is not as easy as it sounds. For, as Rav Dessler points out, everyone has some point of uniqueness 
in which they pride themselves and think they are special. It takes some real doing to want your friend to be like 
you even in such an area. But this is the direction in which the Torah pushes us along, always outwards – 
towards the other.  
        The great Hillel was once asked by a potential convert to teach him all of the Torah on one foot. Hillel told 
him to love your neighbor like yourself. “Go and learn,” he then said, “for the rest is but a commentary on 
this10.” The surprising thing is that Hillel formulated this principle negatively: What is hateful to you do not do 
to your neighbor11. But surely the Mitzvah is is not talking here only about not harming someone (though 
certainly this is included12). “Love your neighbor” is referred to by Rebbe Akiva as a כלל גדול בתורה, a great 
positive good13.  Some say that Hillel phrased things negatively because he was talking to a non-Jew and that is 
as far as a non-Jew could go14. 

                                                            
1

 שכל המין האנושי הוא אדם אחד וכל אחד הוא אבר מאיברי האדם הגדול וכל אחד נצרך לחבירו מושפע ומשפיע זה לזה :יד כב בראשית  משך חכמה
  . ם מין האנושי ונצחיותווכולם כאחד נושאים קיו

 
2

  ן יט יז כי לא יקבל שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו" רמב
  

3
   היינו שקודם תחיה אתה ורק אז תדאש שתחיה אחיך עמך

  
4

של מים ורבי יוחנן האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה מבעי ליה לכדתניא שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון : א"  בבא מציעא דף סב ע
אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד שבא 

  .רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך
חמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך  רב נאמר: ' על מה שכתבה הגמא" עסנהדרין דף מהומתוך כלל זה כתבו התוספות   

  "מ משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים דחייך קודמין" י-ברור לו מיתה יפה "'   וגוברור לו מיתה יפה
וכגון אם חסר לך משחת שניים וסבון וכעין . לא התכוון שתמיד תטפל בכל צרכיך ואף פעם תהיה מסור לצרכי חבריך' אמנם ברור שהגמ  

  .ש שחייך קודמים"בודאי שלא אומרים בכה, ום כאלה וחבריך רעב ללחם וחסר בגדיםדבר
 
  ם עיין בהעמק דבר אז יח"כ הרמב" ואפשר ג 5
  
  א" רבי עקיבא בבא מציעא סב ע 6
  
. שומצויין תמיד במלת בנפ) שיאהב את חברו כאשר אוהב את עצמו(אבל באמת האהבה הזאת :  מה–) דף תקג(ם " ועוד כתב במלבי 7

  לא במלת כמוך, כי אהבת נפשו אהבו, ויאהבהו יהונתן כנפשו כי האהבה הזאת מצוין תמיד במלת בנפשו ויאהבהו יהונתן כנפשו
  
  לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו: ג' ו הל"דעות פ' ם הל" רמב 8
  
   רעהו בדברים ידועים להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזהכי פעמים שיאהב אדם את: ן" רמב 9
  

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו :  א" ע  מסכת שבת דף לא10
 : כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורבאמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא 

 
   דעלך סני לחברך לא תעביד: שם    11

כמוך ומה  לרעך היינו משום מצות עשה של ואהבת,  ואף דבישראל אפילו רוצה לשלם לו אסור להזיקו: אות ז- מצוה יא -מנחת חינוך   
   קומץ המנחה–. ופשוט, אבל בגוי לא שייך זה', דסני עלך וכו

  
12

 אי משום לפני עור לא תתן מכשול ואי משום ואהבת לרעך, דאסיר למגרם מידי דאתי מיניה היזקא לאינשי:  א" ע בבא בתרא דף כו ה " רמ יד
 א ' עיין בקהילות יעקוב בבא קמא ס 

 
13

  .ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה) ויקרא יט: (ב" תלמוד ירושלמי מסכת נדרים דף ל ע
 
14

 ם כאן"   ועיין במלב
וכעין , כ לקיום המצוה על ידי יהודים וכן בספר החינוך כתב רק הגדרות שליליות של המצוה"א הסביר שהלל כיוון ג"אבל המהרש 

   .כי באמת הכלל של חייך קודמים אינו נותן פירוש פשוט של הפסוק. הגדרת הלל
  

The Saba Mikelm takes a different approach to this problem. The potential Ger was asking Hillel as 
follows: We know that different people have different strengths and are therefore likely to stress different 
aspects of Avodas HaSh-m. But how can one know that one is reaching all of the Torah, that one is not 
so emphasizing certain asepects of Judaisim that one is missing out on other aspects. To this, Hillel 
answers: ‘If you keep on asking yourself, “Is this thing hateful to my friend” – both your human friend 
and G-d Himself – then you will stay on the main highway of Judaism. This is the great principle of 
Judaism that connects everyone up to a balanced Avodah. 
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         If we look closely we will see that Hillel’s formulation does not lead to giving, it does not tell you what to 
do in a positive way. It is more a harm principle – don’t hurt your neighbor if you would not want to be hurt by 
him in that way. How prescient of Hillel to anticipate one of the greatest non-Jewish philosopher’s of all time, 
Emanuel Kant. The Malbim brings him down, though not by name, as presenting the principle, “Act in such a 
way that whatever you do can become a general principle.” This is a great way to know what is right and wrong. 
But it is not a great way to become a giver. Should I steal? What if everyone stole? The world would be a 
terrible place.  I may therefore, not steal. But the principle relies on me to first want to act and then ask the 
question. It does not tell me where I ought to do to begin with. If I should ask, “Should I be kind?”, I will be on 
my way. But who will ensure that I ask this question? How will I come to ask to begin with? “Love your 
neighbor like yourself”, by contrast, tells us to actively think all that we have, materially, in terms of self-image, 
emotional well-being, spiritually …. and to want and work for all of that for our neighbor. Now we begin to see 
its greatness.   
         The Rambam brings us a rule of thumb, the positive formulation of Hillel’s principle: 
 

 כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה : לרעך כמוךואהבת )א(  יד אבל ם"רמב
 :1ובמצות

 
All the things that you would wish others to do to you, do them to you neighbor in the framework of the Torah 

and the Mitzvos. 
           
         The underlying principle of this Mitzvah is very fundamental. For really, although your starting point is 
yourself, your neighbor is but an extension of yourself. If you take revenge on him, for example, you are like a 
person who accidentally cuts himself. The cut hand picks up the knife and cuts the culprit hand, the right hand 
cuts the left, as if they were two different persons. (Yerushalmi2).  
                 But, you might argue, we are trained to love family members, great people, holy rabbis, friends, etc. 
Is it not the way of the world to love some people more than others. And we are trained – indeed commanded – 
to take care of ourselves most of all. Indeed this is so.  Our body has a head and it has a heart. it has hands and it 
has hair. Some things are more central than others. But still, we relate to all of these as part of one body. Love is 
not equal to all – but it is there to all3.   
          How far you can go with this is a function of how big you are. If you are a small person, you end with 
your body. A bigger person ends with his family, and a great person ends with the entire Jewish nation. (Rav 
Shimon Schkop). That nation includes evil as well as good people4. In a remarkable statement, the Sages tell us 
that even a murderer who has received the death penalty is owed our love in so far as he should be killed as 
quickly and as painlessly as possible5. 

This mitzvah of ואהבת and the philosophy behind it relates to another obligation, more a fact really, that all 
Jews are responsible one for the other – 

 
 .י נצבים כט כח"רש - כל ישראל ערבין זה לזה
 

This is learned from the verse:   
 

                                                                                                                                                                                         
  

1
מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל : ם שם"ל המלא של הרמב" וז

 ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם ואלו הן גמילות חסדים שבגופו צרכי הקבורה לשאת על הכתף
פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן "שאין להם שיעור אע
  :לאחיך בתורה ובמצות

מ יש "מ. שאין סוף להחסד שאפשר לעשות להזולת, ריו הוא שהמצוה של ואהבת לא אמר לנו איזה מעשים במיוחד לעשותופירושו של דב  
 . ל רצו שלא נפספס אותם ולכן הגדירו אותם במיוחד"חסדים שהם קיום המצוה הזאת שחז

ובתורה . הבת ובין ההגבלה של חייך קודמיםב שזה קו אמצעי בין המצוה של וא"הסביר הנצי, ם שהביא בסוף"ובנוגע להכלל של הרמב 
של ואהבת הם דאורייתא ואילו החיובים של ) מה דסני לך(חידש הרב ישראל מאיר לאו שהחיובים השליליים , )הכינוס הרצי הארבעים(שבעל פה 
ם שצריך לאהב את "כתב הרמב) שהבאנו בהארה הבאה(ב כי בספר המצוות "א לתרץ כהנצי"והוכחתו שא. הם רק מדרבנן) כמוך ממש(קום ועשה 

  .  ש"והביא עוד ראייות לשיטתו ע. חבירך במוך ממש
  

 .  היך עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי לידיה:)ב"דף ל ע( ד ' ט הל"נדרים פ  תלמוד ירושלמ 2
כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו ):  עשה רו(ם בספר המצוות "וכן הוא לשון הרמב 

בממונו וגופו וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או למי כחמלתי ואהבתי לעצמי 
  :ואהבת לרעך כמוך' שידבק בי אשנא לו כמוהו והוא אמרו ית

  
  
3

  )לאהאח ההפ( רבי שמואל שמעלקא הורוויץ 
  

4
 מכאן ראיה דרשע בכלל רעך. כמוך ברור לו מיתה יפה לרעך ואהבת א אמר קרא"א ע"  דף נ:לז בבא קמא   קובץ ביאורים

ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנוא את התלמידים אהוב את :  אבות דרבי נתן פרק ששה עשר 
' משנאיך ה) תהלים קלט(ושנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין וכן המסורות וכן דוד אמר ] אהוב את כולםאלא [התלמידים ושנוא את עמי הארץ 

בראתיו ] מה טעם כי אני[' ואהבת לרעך כמוך  אני ה) ויקרא יט(אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי הלא הוא אומר 
 .או אי אתה אוהבוואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם ל

 
5

  כמוך לרעך ואהבת   וזה שאנו עושין לחמלה על האיש ההוא לפי שזה ממהר מיתתן ואמר רחמנא :סנהדרין פרק ז משנה ב ם פירוש המשניות" רמב
ל באבן אחת כמו אם הוא חייב סקילה נסק, לפי שהאדם כשהוא חייב מיתה הוא בוחר לנפשו הקלה שבמיתות ואשר צערה מועט כמו כן נעשה בזולתנו

 :ואם נתחייב שריפה נשרוף אותו כמו שזכרנו, שהקדמנו
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 And Jews will stumble over their fellow Jews -   )לז:כ ויקרא כו(וכשלו איש באחיו 
 

  which the Sages understand to mean: 
 
איש בעון אחיו] וכשלו[    (And Jews will stumble (i.e. be held accountable) over the sins of their fellow Jews) 

  1 שכולם ערבים זה לזה מלמד
 
Rabbi Moshe Cordevero explains that the reason for this is that, at a deeper spiritual level, we all do share 

each others' spiritual reality 2. Each one of us, he says, literally has some of our neighbor inside of us. As the 
Ritva puts it:  “And [all of Israel] are like one body and it is like a guarantor who is required to repay the 
debt of his friend.”3. 

   As Jews, there is ultimately a very deep, even mystical sense of unity, amongst ourselves which 
leads to us all being responsible for each other4. Just as we stood at Sinai, באיש אחד ובלב אחד, as one man 
with one heart so too we accepted responsibility for each other5. 

 But this, says the Makneh, is exactly the logic of loving your neighbor. We are all branches of one 
root, he says. We have to love our neighbors like ourselves because they are a part of our own deeper reality6.  
That reality extends all the way back to G-d’s Creative Will. There is, in fact, no possibility of us connecting to 
G-d, and receiving the rewards of that connection, if it does not lead also to unity with our fellow Jew7.  

This is why kindness, the expression of love, becomes one of the great three pillars on which the Torah 
stands. ( גמילות חסדים על עבודה ועל התורה ועל העל שלשה דברים העולם עומד  ) The second pillar, Torah, 
emerges naturally out of this. For, if I realize that we are all rooted in the same source, if I really therefore want 

                                                            
1

מקרא איירי בהחרבן ומשם בנין אב לכל התורה כולו והבת קול  סוטה לז ופשוטו של' תורת כוהנים ועיין במס. שבועות לט' ומס:  סנהדרין כז
פיזור העם בגלות אין הסנהדרין נענשים על העברות הנסתרות של  לא היה מכוון לברר שבמצב של" אין לכם עסק בנסתרות"ביבנה ואמר  שיצא
  ז”ספר מצוות תוכחה פי( העם
 

2
 שממש יש בכל אחד חלק מחברו וכשחוטא האדם פוגם עצמו ופוגם חלק כל ישראל ערבים זה לזה מפני): לשארית נחלתו-הד(  תומר דבורה 
  זה עמ זה הם שאראם כן , נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו, אשר חברו בו

 
 –שה פזורה ישראל :  ובויקרא רבה.)שלא להשים לבונה בקרבן סוטה(ח מצוה שסז ”במנ וכולם כגוף אחד וכערב הפורע חוב חבירו ועיין: ... א” ריטב 3

 אף ישראל אחד חוטא וכולם נענשים, נמשלו ישראל לשה מה דרכו של שה לוקה באחד מאיבריו וכולם מרגישים
 

ל כל ”וז) נתיב התוכחה(ל ”וכן במהר ' שממש יש בכל אחד חלק מחברו וגו כל ישראל ערבים זה לזה מפני): לשארית נחלתו-הד(ה תומר דבור 4
בעבור שהם כמו גוף אחד וכן כאשר אחד מישראל עובר  שאם מכה באחד מאבריו שכלם מרגישים... בזה בשביל שהם עם אחד  ישראל ערבים זה
  ש”ע... ל ישראל בחטא זה כ עבירה מרגישין

 
כתב שענין ) דברים ריש פרשת(שממשכינן זה על זה וכן בתנחומא ס יג ובכלי חמדה    השוו כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה ולא עוד אלא 5

 צורך כלל ולא היה ממילא היה כל אחד ערב בעד חבירו, שהיו כולם באיש אחד בלב אחד והוא מהאי טאמא: ל”האחדות גרם לענין הערבות וז
 ולא כתוב אעשה מראה לקבלת ”נעשה' דבר ד כל אשר“ל דעצם הדבר שאמרו ”כ וכן משמע מהעץ יוסף על התמחומא הנ”להכניסם בברית הערבות ע
 וכותב הכלי חמדה עוד שאחרי חטא) 'שמוע וכו פ ועתה אם”ויתרו עה' ועיין במרכבת המשנה על המכילתא פ. (את זה ערבות ומשמע מעצמם קבלו

ובאור החיים (ה הכניס אותם לברית של ערבות בערבות מואב "העגל כשירדו ממדריגתם היה צורך לברית מיוחדת על ענין הזה של ערבות ולכן הקב
 )הברית והאלה האמורה בפרשת נצבים נאמר על ענין הערבות) דברים כט ט(

 היה עכן, בימי משה, שכבר לפני עי' ושם מביא הגמ.  דבריםועל איזה ב יש מחלוקת תנאים מתי קבלו הערבות”סנהדרין דף מג ע' ובמס 
: י”רש( לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו את הירדן“' על זה ומתרץ הגמ כ למה לא נענשו כל ישראל”א' מועל בחרמים  כמה פעמים ושואל הגמ

 ”לנו ולבנינו עד עולם אלוקינו והנגלות' הנסתרות לד“תנאי כ...) ונעשו ערבים זה בזה  ושמעו וקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל
נחמיה ' אמר לו ר. יהודה' דברי ר מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן ? עיין שבעד למה נקוד על לנו ולבנינו ועל) דברים כט(

עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את  תרות כך לא ענש לאאלא כשם שלא ענש על הנס? כבר נאמר עד עולם והלא. וכי ענש על הנסתרות לעולם
ועיין בתנחומא ). ( מאירי-כ ”הדבר אצל אחרים ג ואם שלושתם ידעו מסתמא ידוע(משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו  ט איענוש”הירדן אלא אעכן מ

 )ה' ז הל”ובירושלמי פ במדבר יט
 על זה אלא בערבות מואב קבלו ערבות אפילו על דברים הנסתרים  וכן ערבות זהיהודה כתוב שכבר במעמד הר סיני קבלו ' הנה לדעת ר 
' ה ובתנחומא ס”רח  וכן במכילתא פרשת יתרו פ' ת חתם סופר ס”וכן בשו) יהודה 'ר(לוי כהדעה ראשונה ' ה אמר ר”ב ד”ב דף פח ע”א ב”כתב המהרש

כ מרויחים שמעשה ”יהודה ג 'יהודה ולשיטת ר' שמעון כוותיה דר' אליעזר בר' שם ריוחנן ב 'שם בסנהדרין גופא שהמימרא של ר'  וכן משמע מהגמ יג
ודלא . (נחמיה צריך לחדש שאשתו של עכן ובניו ידעו מאותו המעשה וזה לא רמוז בהפסוקים כלל 'כ לר”עכן מובן לפי פשוטו של מקרא משא

הדין של ערבות על הנסתרות היה רק  עז' ת ס”ח בשו”נחמיה  וברלב' פי ראין לך שהסביר את הסוגייה שם ל ה”ב ד”סוטה דף לז ע' א במס”כהמרש
  )הוראת שעה
 נ כרגיל לא נענשים על”א דאה”בטרוניא אם בריותיו ותירץ המהרש ה”ויש לשאול איך אפשר לחייב את הכלל על הנסתרות ולא בא הקב 

 ש” מן העם עאחד הנסתרות אלא כשהיה להם להעמיד שומרים שיפקחו בדברים שלא יעבור
 
6

 משנה כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה  : דף מ עמוד ב- ספר המקנה על קידושין 
א מתן  נראה דיש לפרש לפי מה שפירשו המפרשים ובדרך ארץ הוא לשון מש :ינתק וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב

הוא חוטא ויש מפרשים דרך ארץ שדעתו ' ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון והיינו דקאמר לא במהר"ש במתניתין דאבות יפה ת"הוא ענין מ
ל מ שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רג"דגר שאמר להילל גיירני ע' במעש' שבת דף ל' ד שפירשנו במס"נוחה ומעורבת עם הבריות ויש לפרש ע

אחד ואמר לו כל דסני לך לחברך לא תעביד שענינו הוא דשורש נשמת כל ישראל ושורש כל התורה הם נשרשים בשורש אחד באחדות האמיתי והם 
וכן הוא בישראל ששרשם אחד שנתפרשו ' מתחלקים לענפים רבים וכל מה שנרחקים יותר מתפרשים ענפים יותר וזה הענין המקרא ושמנא וגמר

נכלל באחד כמו '  האבות ושבטים וכשהם חוזרים לשורשם האמיתי הם אחד ובזה מקיים ואהבת לרעך כמוך ואז גם כל התורה כוללמשפחות ובתי
י דביקות "והיינו ע כמוך לרעך וכן אמרו בסוף כמות בא חבקוק והעמידם על אחת וזה שאמר וכשתקיים ואהבת' שאמר הכתוב אחת דבר אלקים וגו

אמיתי אז תוכל לכלול כל התורה באחד וזהו ישובו של עולם שמביא שפע וחיות משורש העליון וזה דקאמר הכא כל שישנו בשורשו העליו באחדות ה
הוא חוטא כיון ' ל לא במהר"דהיינו שהוא מושרש בשורש התורה וגם הוא נוח לבריות בדרך ארץ שמקיים מצות ואהבת לרעך כמוך כנ' במקרא ובמשנ

משורשו וכמו שאמר ' בהיפוכו שאינו מן הישוב שנכר' ואמ' דאבו' ש במשנ"את הרבים אין חטא בא על ידו כמ' ומזכשהוא קשור בשורשו העליון 
 :ל"וק' שהמשיל את הצדיקים לאילן המושרש במקום טהר' הארץ על עזבם את תורתי ולא הלכו בה ובזה מובן סמיכת לשון הגמ' הכתוב על מה אבד

   
7

בראתיו אם אתה אוהבו אני ' שמעון בן אלעזר אומר בשעה של גדולה נאמר דבר זה ואהבת לרעך כמוך אני ה' ר:    אבות דרבי נתן פרק ששה עשר
  :נאמן לשלם לך שכר טוב ואם לאו אני דיין לפרוע
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the best fro my neighbor, I will study Torah lishmah, with no desire to better my neighbor and show off thereby 
(Pnei Yehoshua)1. 
     Arvus and love co-join to express a concern for our fellow Jew’s spiritual fulfillment2. If my fellow Jew 
does not fulfill a Mitzvah, it is then as if I did not do that mitzvah. For example, if my fellow Jew does not know 
how to say a blessing for himself, then I may recite it for him, even if I already recited that blessing for myself 3. 
Simlarly with respect to knowledge of the Torah4. For since all of Israel are responsible one for another and 
since my fellow Jew did not fulfill his obligation it is as if I himself did not fulfill my obligation. Similarly, if he 
transgresses it is as if I myself had transgressed5.   

 
The Chofetz Chaim wrote that it is possible that someone may be very careful with his Kashrus observance, but 
that still, when he gets to Shamayim, he will be asked:  
 
 Reb Yid, Why did you eat chazir? 
 Me? Chazir? – When? Even the slightest doubt of a prohibition did not enter my mouth. How is it possible 

that I actually ate Chazir? Perhaps you have mixed me up with someone else … It can’t be me! 
 To which the Beis Din above answers: 
 Do you not know about the law of “Areivus” (mutual responsibility) … If so it is considered that you who 

had the opportunity to prevent that particular Jew from eating Chazir and other prohibited foodstuffs, 
actually ate these foods yourself6. 

 
the Ohr HaChaim, is reflected in the Pasuk: 

 
ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר : לט לב

  לדבר כן עשו' ציווה ד
 
Even though some Jews brought materials and others helped with various aspects of the building, the 

Torah talks of all of Bnei Yisroel as having done what G-d had commanded. Each person made a contribution to 
the building of the Mishkan as a part of the collective body of the Jewish people. Together, they created a model 
of one large Neshama7.  

This, says the Ohr HaChaim, is the meaning of ואהבת לרעך כמוך. Love your neighbor like yourself, 
because he really is a part of you, a part of your Shleimus.  

We are given Taryag Mitzvos, he continues, and each one of the positive Mitzvos come to metaken one 
of our limbs, while each of the negative Mitzvos are metaken one of our gidim. Yet none of us is capable of 
doing all of the Mitzvos. Some Mitzvos only a Cohen, or a Yisroel and not a Cohen can do, for example. Does 
this mean that we are doomed to incompletion? No, says the Ohr HaChaim, we will achieve completion through 
each other. We are all one whole, and your mitzvos fulfill me also8.  

                                                            
1

ים וכשאתם מתפללים  אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמ:ב" דף כח ע- פני יהושע על ברכות 
נראה שהזהירם בשלשה דברים הללו שהם ענינים כוללים ביותר לארחות חיים ולחיי   -דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא 

ם תורה ק דאבות על שלשה דברים העולם עומד וה"העולם הבא והם שלשה עמודי התוך שהעולם נשען עליהם כמו ששנו חכמים במשנתינו בפ
כ ענין עמוד התורה "וממילא נכלל בו ג …  כמוך לרעך   ואהבת ועבודה וגמילות חסדים ובאמת שבענין גמילות חסדים היסוד הכולל נלמד מפסוק

 כן, הוא נגד עמוד העבודה שהרי התפלה במקום עבודה' ובמה שאמר כשאתם מתפללים דעו לפני מי כו …  שמתוך כך ילמדו לשמה ולא לשם קנטור
 :נראה לי

 
כשעשהו  כי“, אפילו על אלה שלא חטא, היה אומר לפרט כל החטאים שבוידוי ל”י ז”כתב שהאר) ח' שער הסליחות פ(בעץ חיים של הרב חיים ויטל  2

 .”חבירו הרי כאלו הוא עשהו בעצמו
 
יונה  ב וברבינו”ברכות דף מח ע' מס' י ובתוס”ש ברש”כשאינם בקיאין ע וזה... פ שיצא מוציא ”כל הברכות כולן אע.  ראש השנה כט 3

בקי  א באופן אחר אבל”יג שמסביר שזה רק לאינו בקי כשא' בשאגת אריה ס ב שחיוב זה נובע מערבות ועיין”ובשלטי גבורים שם דף כ ע
הגאונים (  הראשוניםכ למה אינו יכול להוציא אפילו בקיאין ורוב”בדבר דא ע ולדבריו אין ערבות עושה אותו ממש כמחויב”צריך להוציא א

אבל  )ש והטור"והרא' ודלא כהתוס(המוציא את הבקי הרי זה ברכה לבטלה  פוסקים שאדרבה) ן”ד והרמב"ם והראב”י והרמב”ג  ורש”והבה
  יש לחלק בין דין דאורייתא ודין דרבנן בזה ואין כאן מקומו

 
ללמוד וללמד הם שני סעיפים למצוה ) ע יא"מ(ם "ת הרמבבכד הקמח למד הרבינו בחיי שגם ערבות מחייב ללמד תורה לאחרים לשיט 4

  .אחת
 
  ת ובאמת סברה פשוטה היא"כ מל"ת או לפחות ג"דבפשטות הפסוק של וכשלו איש באחיו הולך על מל 5
 
   6 חפץ חיים בענין מאכלות אסורות מובא בספר צדקתם עומדת לעד דף  6
 
וקצתם עשו את , כי קצתם התנדבו ממון. כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראלהפעולה : ה ויעשו בני ישראל" וכן הור בספורנו ד 7

  .לעשות רצון קונם, הצלאכה בנדבת לבם
  
כל אחד . והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל, והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה.  כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה 8

, כי בשלומו ייטב לך, פירוש לצד שהוא כמותך" ורהבת לרעיך כמוך"ואולי כי לזה רמזה התורה . לזהיעשה את היכולת בידו ויזכהו זה 
ומן הנמנע , צוה תריג מצוות' כי ד, ובזה מצאנו נחתרוח. ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך כאחד מחלקך, ובאמצעותו אתה משלים שלימותך

ויש , שאין מציאות לישראל לעשותו, יש מצוות עשה בכהנים. שיראל ונשים, לוי, כהן: וזה לך האות. שיימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם
ה גידיו אשר יכוונו "ח אבריו ושס"להשלים תיקון לרמ, ומה מציאות יש ליחיד לקיימן. וכן בנשים, וכן בלוויים. מצוות לישראל שאינן כהנים

." ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם: "שאמר הכתוב כאן  והוא מה.אלא וודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות וזכה זה מזה? להם
  . יאמר על כללותם שעשו הכל, מהם עשו מלאכה, הגם שמהם הביאו הנדבה, כינה לכולם יחד מעשה כולם
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The opposite is also true. The Gemorrah in Bava Kama ( .ס ) says,  
 

כיון שניתן רשות למשחית אינן מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה שנאמר 
  והכרתי ממך צדיק ורשע) יחזקאל כא(

 
The Meiri says that this means that a Tzadik cannot simply get up in the morning and say, “I am doing 

everything I am supposed to be doing. What does the Rasha have to do with me?” Somebody who gets up in the 
morning, dovens, studies Torah and does Mitzvos can still be in big trouble. The Rasha is a part of his (now 
missing) shleimus. He, the Tzadik, will be punished for him as much as for yourself. Quite a demanding thing, 
this giving; quite embracing in its scope and quite dramatic in its effect! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         
The מביט, in his introduction to the קרית ספר brings a modification of this approach. He agrees with the the Ohr 
Hachaim that a person should attempt to relate to  all the Mitzvos, even those in which he is not commanded. 
Those in which other people may be commanded (e.g. כהנים in ברכת כהנים) he can fulfill through ערבות, by 
ensuring that he (the Cohen) fulfill his responsibilities. In cases of Mitzvos which no-one can fulfill today, he 
should study about the Mitzvah. In these ways he will be considered as if he actually fulfilled these Mitzvos. 
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 אמור
  

1. Kiddush & Chillul HaSh-m   
 
SUMMARY: 
 
  Sanctifying G-d’s Name and its opposite, desecrating His Name occupies but one verse in the Torah, 
yet all of our Avodas HaSh-m ultimately amounts to this.  Kiddush HaSh-m in its broadest terms means “any 
action that makes G-d’s truth more apparent” and this is achieved every time we do His Will, for we were 
created for no other reason.  Rabbeinu Yonah declares that the main reason why G-d sanctified us with His 
Torah and Mitzvos to be a nation to him is in order to sanctify Him and to be in awe of Him.  
  By keeping the Torah, we give testimony to His very existence.  When we, as G-d’s Chosen Nation, 
fail to keep His Torah  this is a great Chillul HaSh-m. Alternatively, when someone decides to do Tshuvah and 
to keep his תורה, it is a great act of Kiddush HaShem. 
 Kiddush HaSh-m can be divided into two primary components – those situations which require us to 
die as a Jew, and those situations which require us to live as a Jew.  The Rambam says that there is no middle 
ground where one may choose to die even though the halacha does not require this. According to the Rambam, a 
person who gives his life voluntarily is committing suicide.    
 One should rather die than commit idolatry, murder and adultery. These three commandments are so 
fundamental, that transgressing them gives the appearance that one is denying G-d’s existence.  In turn, one who 
gives his life for these, has done an act of Kiddush HaSh-m . If this is in front of ten Jews, then this is called 
Kiddush HaSh-m Barabim, which is the Mitzvah of our parsha -  ונקדשתי בתוך בני ישראל .  
 For all other Mitzvos, one does not have to give one’s life, unless it is a time of  Gzeiras Shmad. In 
such circumstances, any attack on even the smallest of halachik details becomes an attack on the whole of 
Judaism.   
 All Jews are required to prepare themselves for the possibility that they too may be face with giving 
their lives for G-d. Twice a day we say in the Shema, ובכל נפשך and again, בכל נפשכם. When he would say 
those words, Rebbe Akiva used to paint vivid pictures of giving over his life על קידוש השם. He would put 
himself through sacrificing his life for G-d every morning and every night. When he was finally faced with the 
Romans flaying his flesh to death, he was ready.  
 These laws are no theory. Tens of thousands of Jews faced the Inquisition, and were face with death or 
conversion. The Jews in Iran faced the same horrible, horrible dilemma. Some Jews chose to become Merranos, 
or in Iran, Mashadis.   
 The law itself allows for a compromise of sorts – someone who is faced with imminent torture to 
convert out of Judaism and who feels that he will not handle this, may commit suicide. 
  Over 20,000 Israeli soldiers have died for the sake of the Jewish nation. Millions died in the holocaust 
because they belonged to that nation.  Jewish law regards all of these people as dying a holy death. Even though 
these Jews may have not consciously died as an act of Kiddush HaSh-m, he is still considered to have fulfilled 
the Mitzvah  in all its glory. This kind of “Passive” Kiddush Hashem we learn from G-d’s declaration of 
“Bikrovei Ekodesh” in regard to Aharon’s sons Nadov and Avihu, as the verse declares, בקרובי אקדש. 
  Jews have shown historically that they are prepared to die like Jews. But we are also required to live 
like Jews and to know that as Jews, we represent G-d’s people on earth. Many of the most inspiring stories from 
the Holocaust show just this – the phenomenal dedication and self-sacrifice to achieve a little Mitzvah or keep 
some small part of a chag.  
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DETAIL: 
 
  Chillul and Kidush HaSh-m occupy but one verse in the Torah1.   
 
Sanctifying G-d: 

  2 ישראלונקדשתי בתוך בני): אמר(ויקרא כב לב 
 

And, the end of the verse, not to desecrate His name: 
 

  3ולא תחללו את שם קדשי)שם(  
  

             Yet, despite their brief mention, all of our Avodas HaShem ultimately impacts on these two 
commandments4.  Kiddush HaSh-m in its broadest terms means “any action that makes G-d’s truth more 
apparent5” and this is achieved every time we do His Will, for we were created for no other reason –  כי האדם לא
 This is the source of sayin “Kaddish” after the passing of a close relative; for .(Chinuch) נברא רק לעבוד בוראו
an intimate encounter with death brings a person closer to the realization that this world was created by the 
Almighty and is ruled in accordance with His will.   The surviving relative expresses verbally his humility 
before G-d’s eternal sanctity.  If this death can help others comprehend G-d’s omnipotence, it surely is a great 
zechus for the deceased6. 
 Chillul HaSh-m is its opposite7 – any action which hides G-d and His truth in this world is a Chillul 
HaSh-m. One who does a sin without gaining any pleasure of benefit, but purely to show his anger against G-d 
or his rejection of His Torah, is Mechallel Shem Shamayim8. This does not apply to Tinokos Shenishbu.  

 
This being so, it is not surprising that Rabbeinu Yonah declares that our primary purpose in this world 

is to sanctify G-d’s name: 
  

 Our Sages said that the sin of Chillul HaShem is the greatest of transgressions   … 
And now reflect on how great is our obligation to sanctify G-d’s name, for the main 
reason why G-d sanctified us with His Torah and Mitzvos to be a nation to him is in order 
to sanctify Him and to be in awe of Him …9. 

 
                                                            

1 However, the Mitzvos immediately before and after also have to do with  Kiddush and Chillul HaSh-m. 
Immediately before, we find instructions to the Kohanim concerning Tumas Mes – for whom may thay mourn 
and defile themselves. These too, says the Abarbenel, have to do with Kiddush HaSh-m, for all of these laws are 
a result of the fact that the Kohanim are the standard bearers of the Torah. The laws which come after Kiddush 
HaSh-m, those of the Chagim, are also linked, says the Shem MiShmuel, for Shabbos, the Chagim and Rosh 
Chodesh each reflect one of the primary issues over which we are expected to give our lives.  

 
  ;ק"סמ; ג"סמ; ו"חינוך מצוה רצ; א' יסודי התורה הל' ה מהל' ע ט ובפ"ם ספר המצוות מ"רמב   2

ר ירוחם ('  לא מנע מצוה זו דכל מקום שיש לאו ועשה רק מונה אחד מהם ובמצוה לג מנה את הלאו של חלול דאוןגעדיה סב ראמנם ה
  )  שםארלעל פפיש

ז גילוי עריות ושפיכות דמים "חייב מטעם מצוות אהבת השם למסור את נפשו על עשכל יהודי ג " שלרסארלעוכתב הרב ירוחם פישל פ
 .אבל שאר מצוות לומדים מקדוש השם

      
ת "ג ל"רס; ק פה"סמ; ג לאוין ב"סמ, קלזת "ג ל"בה;)ויקרא כב לב(ומקורו מלא תחללו את שם קדשי ' והוא הפך קדוש ד: ... ג"ם לאוין ס"רמב 3
 חינוך מצוה רצה, לג
 
א "מכתב מאליהו ח(' תוכנם הוא קדוש ד' כל המצוות וכל עניני עבודת ד, כי היא כוללת הכל. ' הנה המצוה העיקרית היא קדוש ד–נתבונן נא  4
 יתברך להשתדל במעשים שיתקדש בהן שם שמים ולא ואין ראוי לשום אדם לחפץ כבוד בעולם הזה כי אם לכבודו: ובכד הקמח) 22-3' עמ

  שיחולל בסבתו
   
  לפרסם האמונה הזאת האמתית בעולם: ספר המצוות עשה ט, ם" רמב   5

 
6 Both examples were brought by Rabbi Scheinman, in The Jewish Observer, September, 1980, 
“Bikrovei Ekodesh”: The Six Million “Kedoshim” 
 

ועבר על לא תעשה שלא לחלל שם , ביטל מצות עשה,  שחייב לקדשוםוהעובר על זה ולא קידש השם במקו :ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 7
  שמים

 
ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם שם ) יט יב(ולפיכך אמר ... אין תאוה בה ולא ערבות ובל יכוין בפעולותיו להכעיס :  חינוך רצה 8

 שזה יראה הכעסה בזה הדבר ואין עריבות גשמי, ךאלוקי
למרוד ולפרוק , רק להכעיס, שאין לו הנאה מאותה עבירה ולא תאוה, כשיעשה אדם עבירה :קנה חלק מצוות לא עשה - המצות הקצר ספר 

  .הרי זה חילל את השם, עול מלכות שמים
ל "ואמרו רבותינו ז. ולא יתכן להתכפר בתשובה ויסורין, גדול מכל העביררות' ל דל כי עון חלו"ואמרו חז: קנח'  רבינו יונה שערי תשובה שער ג ס9

כי עיקר מה שקדשנו השם יתברך בתורתו , אין מאריכים בפרענות לעונש חלול השם אחד שוגג ואחד מזיד ועתה התבונן גודל חיובנו לקדש את השם
בשגם הכלים שעובדים בהם לפני השם יתברך , ראוי  שיהיו מקדישיו קדושים, ו כדי לקדשו וליראה ממנ–יו והבדילהו להיות לו לעם Mitzvosוב

כי הענין שאמרנו מפןרש , שים לבך להבין. כמו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי ונקדשי בתוך בני ישראל אני השם מקדשכם, צריכים להיות קדש
  במקרא הזה
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 In fact, by keeping His Torah, we, the Jewish people, are called G-d’s witnesses1. According to our 
Sages, the testimony we are giving is to His very existence2. It was for this reason that we were taken out of 
Egypt to become a nation and keep G-d’s Torah3. (Therefore, Non-Jews are not commanded in the Mitzvah of 
Kiddush HaSh-m4.) 

It emerges then, that one of the greatest Chillul HaShem's is the fact that most of the Almighty's Chosen 
Nation does not keep His Torah5. To the degree that we have not been an inspiring example, the non-observance 
of others implicates us in Chillul HaShem as well.6 Another Chillul HaShem is the fact that some see, all be it 
incorrectly, the demise of the Jewish nation through assimilation and intermarriage7. Alternatively, when 
someone decides to do Tshuvah and to keep his תורה, it is a great act of Kiddush HaShem8. 
 Kiddush HaSh-m can be divided into two primary components – those situations which require us to 
die as a Jew, and those situations which require us to live as a Jew.  The Rambam says that there is no middle 
ground where one may choose to die even though the halacha does not require this. Either one has to give one’s 
life or one is not allowed to. According to the Rambam, a person who gives his life voluntarily is committing 
suicide9.  For it is written וחי בהם that we are to live by the Mitzvos and not die for them10. (Still, the Rambam 
would agree that one has to give up all one’s possessions rather than transgress any negative prohibition in the 
Torah.) Many opinions agree with the Rambam11. (The exception to this is a great man who believes that the 
generation requires his example of sacrifice12.) However, the Shulchan Aruch, however, paskens that a person 
may be machmir and give his life if he so desires, even when he does not strictly have to.13  Under normal 
circumstances, in issues concerning life and death, we would be lenient and not allow the person to give their 
life. Hoever, the Shach says that since the whole essence of Kiddush Hash-m is to give one’s life, it is possible 
that this logic does not apply14.  

                                                            
  'אתם עדי נאום ד:  ישעיה מג י 1
 

אם אתם עדי אני : שמעון בר יוחאי' תני ר. ואחרי לא יהיה, לפני לא נוצר קל,  כי אני הוא…' תם עדי נאום דא: פסיקתא דרב כהנא 2
  .'ואם אין אתם עדי כביכול אין אני ד, ראשוןואחרי לא יהיה

 
  .על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקדישו את שמי ברבים:ולשון ספרי: חינוך רצו 3

  על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי:  וח פיסקא"פ, אמור,ובספרא
   
.  בני ישראל דווק א–ב וכן כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל ' י הל"מלכים פ' ם בהל"ב נסתפק בדבר  כך הכריע הרמב"סנהדרין עד ע' הגמ 4

, ורק בצנעה אינו חייב אפילו על גילוי עריות' שו על קידוש דהוא שבפרהסיא גוי חייב למסור את נפ' אמנם היד רמה הבין שמסקנת הגמ
כ יש שמונה מצוות דשני נח ולא שבע כבר תירץ רבא אינהו וכל "א' ומה שהקשההגמ. שפיכות דמים ועבודה זרה ומעשה דנעמן היה בצנעה

 בכללן הן כתבלין הללו שניתן בתבשיל להטיב כלומר הן וכל הדברים הצריכים להם לחזקן כולן: אביזרייהו הן וכל תבליהן ופירש היד רמה
  "'טעמו ואין לטבלין שם בפני עצמו אלא הרי הכל נקרא בשם התבשיל וגו

מאי (והמשנה למלך סובר דברציחה בן נח מצוה למסור נפשו דשאני רציחה דנלמדת מסברה דמי יימר דדמו יותר אדום מדם חבירו   
  .כת לגויוהך סברה גם שיי) חזית דדמך דדך סומק תפי

ז "וגם במנחת חינוך רצה להקטין את גדר הרשות של בן נח ולומר שאם אחזו לו חולי אינו רשאי להציל את עצמו על ידי שיעבוד ע  
  ה ונראה לי דיש חילוק גדול בין אנסו אנס"ד(וכוק וכל ההיתר הוא רק אם אנסו אם 

  
ל כמה עבירות מיוחדות שעוברים "פ שרק מוזכר בחז"עמו ראשית כל אעראש ישיבת אש התורה ונראה שהצדק , א"הרב נח ויינברג שליט 5

ק כללו בגדרי חלול השם מי שגורם לגוים "ג והסמ"והסמ. ישנו בכמה דרכים ואין להם שעור' שחלול ד) שם' ס(כתב היראים ', בהם חלול ד
ואפילו עצם קבלת ) 'ולל אלה שיש בהם חלול דכ(שיאמרו אין תורה לישראל והאידנא המצב הוא שרוב כלל ישראל עוברים רוב התורה 

קל וחומר כשעוברים על כל התורה ואם כשיחיד ' עוברים על חלול ד) עול מלכות שמים ואם על מצוות פרטיות כמו גזלה המדות ובמשקלות
עיקר עון החילול במלת יש מקשין למה תלה ): ג ריש מצוה ב"על הסמ(ל "ל המהרש"קל וחומר כשרוב העם עוברים וז' עובר הוי חליל ד

ל שהוא יתברך לא קפיד אלא אמעלות ישראל שלא יצא עליהם שום דופי "ונ. ולמה לא אמר לא תחללו אותי, השם יותר משאר עבירות
כ כשהם אינן נזהרין במעשיהם ומחללין את גאון תפארתו כביכול כאלו חללו את השם יתברך שהם "א. ... וקלון כי הם תלויין בשמו יתברך

  .תקדשיין ממנו והבןמ
 
ת השם בדבורו או במעשהו סבה שהבריות השומעים או הרואים אכי המחל  , ויש לך לדעת כי לשון חלול השם הוא מלשון חל: בכד הקמח 6

 כ"אלא ג) דאז יש את החומרא של מראית עין(ומשמע ממנו דדוקא רק אצל אדם חשוב ) ערך חלול השם. (יהרהרו אחריו לעשות מן הקדש חל
  .)כל שומר מצוות נחשב כאדם חשוב, ואפשר דלגבי יהודים שאינם שומרי מצוות. (אצל כל בני אדם

 
ה שלא יכלה "הבטיחן הקב, שאף בשעה היו ישראל חייבין כליה בדת הדין, בוא וראה כמה גדול עון חלול השם: וזה לשון הכד וקמח 7 

כ "כש.) יומא פו.  (ח אפילו מראית עין של חלול השם נחשב כחלול השם" תהלא למדנו דאצל) ערך חלול השם. (מפני חלוול השם, אותם
וכמו ' כ נחשב כחילול ד"ולכן עצם הדבר שכלל ישראל נמצאים בגלות ג. ו נראים כחילול השם"ה הם בעצמם ח"כשנראה שמעשיו של הקב

היינו עח ידי שעם השם נחשב כטרודים ונדרדפים ' דוכתב האברבנל שהחילול ) הפטורת פרשת פרה) (כד-יז: מו' פ(שכתוב בהנביא יחזקאל 
  בארצות לא להם ובעוונותינו נגרם המצב הנורא הזה של גלות 

 
  'והוא הפך קדוש ד: ג"ת ס"ם ספר המצוות ל"רמב8
 

ת בתורה או יהרגנו  כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורוכיצד: א'  הל הלכות יסודי התורה פרק ה ם"רמב 9
כל מי ) ד(  ושם :יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו

 שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו
 
   הזהק א שהביא מחלוקת ראשונים בדבד"ג קנז ס"ח יו"עיין בש 10
  
  כ"יה' ן פ"תורת האדם ומביאו הר' ן בס"וכן נראה דעת הרמב, וכן דעת הבית יוסף... ם "ח פסק כהרמב"והב: ד קנז א"יו, ך"ש 11
  

, מה לך יוצא ליסקל, וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה,  שמצינו מעשים לחסידים הראשונים שנהרגים על ביטול מצוהומה : מצוה רצו- החינוך ספר 12
והיו חכמים גדולים ראויין לכך , וראו שהדור היה צריך לכך, מדת הסידות עשו הם, על שנטלתי את הלולב, מה לך יוצא ליצלב, תי את בניעל שמל
שלא לכל אדם יש רשות ליהרג במה שלא חייבונו זכרונם , לא היו רשאין למסור נפשם למות, שאלמלא כן שהיו גדולים וחכמים.  על זהותלהור

 :ולא עוד אלא שמתחייב בנפשו הוא,  עליולברכה ליהרג
 
  ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי: ד קנז א"יו 13
  
 שם, ך"ש 14
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 Jewish law states that one has to give one’s life whenever someone demands that you commit one of 
the big three: Idolatry, murder and adultery1.  If, for example, someone will hold a gun to your head and say, 
“Either you kill so-and-so or I will kill you,” the person should rather be killed than transgress.  In fact, even if 
faced with a demand that one either hand over one person to be killed or face mass slaughter, one may not 
choose someone to be killed2. For he is to determine the relative values of different lives3? These three 
commandments are so fundamental, that transgressing them gives the appearance that he is denying G-d’s 
existence4.  Since Kiddush and Chillul HaSh-m are largely opposite Mitzvot, one who gives his life for this, has 
done an act of Kiddush HaSh-m5. If this is in front of ten Jews, then this is called Kiddush HaSh-m Barabim, 
which is the Mitzvah of our parsha -    6ונקדשתי בתוך בני ישראל  – one of the holiest things a Jew could do7. 
 Wherever a Jew does not give his life when he is supposed to, he has profaned G-d’s name8.  
 For all other Mitzvos, one does not have to give one’s life. So, for example, if someone say, “Eat pork 
or I will kill you,” the person should definitely eat the pork and save his life. But, there are circumstances where 
even here one would be required to give one’s life. Such an example would be where a non-Jew demands that 
one do a transgression publically for the sole purpose of getting one to abandon one’s Torah heritage9. Another 
case is a situation called Gzeiras Shmad. This is a time when the ruling powers try to wipe out all of Judaism. In 
such circumstances, any attack on even the smallest of halachik details becomes an attack on the whole of 
Judaism. When this happens, Torah law demands that one give one’s life for any demand to infringe on even an 
established custom10. Even in private he should give his life11.  
 All Jews are required to prepare themselves for the possibility that they too may be face with giving 
their lives for G-d. Twice a day we say in the Shema, ובכל נפשך and again, בכל נפשכם. When he would say 
those words, Rebb Akiva used to paint vivid pictures of giving over his life על קידוש השם. He would put 
himself through sacrificing his life for G-d every morning and every night. When he was finally faced with the 
Romans flaying his flesh to death, he was ready.  
 These laws are no theory. Tens of thousands of Jews faced the Inquisition, and were face with death or 
conversion. The Jews in Iran faced the same horrible, horrible dilemma. Some Jews chose to become Merranos, 
or in Iran, Mashadis. The law is clear. Even if one maintains one faith in one’s heart and practices Judaism 
secretly, one has still desecrated G-d’s Name by showing the oppressor that one has in fact agreed to their 

                                                                                                                                                                                         
  

ן והנימוקי יוסף הוא שיש דין של יהרג ויעבור גם "הר, רבינו יונה, ובענין אביזרייהו של ג העבירות יש מחלוקת ראשונים שיטת נבעל המאור 1
  ם"תוספות והרמב,  י" לא כן סובר רשבאביזרייהו של ג העבירות אבל

  
שאפילו היו כמה אלפים ישראלים ואמרו להם אנסים תנו לנו אחד ] ד"ח ה"ירושלמי תרומות פ[ אמרו זכרונם לברכה ועוד : מצוה רצו- החינוך ספר 2

 ייחדוהו להם בפירוש שאמרו תנו לנו אבל, ודוקא כשאמרו להם אהד סתם. יהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל, מכם ואם לאו נהרוג כולכם
  כענין הידוע בשבע בן בכרי, רשאין ליתנו,  לאו נהרוג כולכםואםפלוני 

 
ואמרו על דרך משל מאי חזית דדמא דידך , מדרך הסברא] סנהדרין שם[למדו הענין זכרונם לברכה ,  שפיכות דמיםוענין : מצוה רצו- החינוך ספר 3

ועל כן אינו בדין שיהרוג שום אדם , כלומר הנרצה יהיה ראוי לעשות יותר מצוות מאותו שהרגו, ברא סומק טפיסומק טפי דילמא דמא דההוא ג
  : יהרג הוא על זהאפילולחבירו ו

 
  לא יתן מקום אל המעביר לחשוב שהוא כפר בשם... ' פ שלבו תמים באמונת ד"ואע: חינוך רצו 4

  

However, the Gemorrah gives a specific reason for murder – ‘who is to say that your blood is redder than 
his: 
 

 ז יש לימוד מפסוק"א ועריות נלמד מהיקש לשפיכות דמים ולע"סנהדרין עד ע
  
    'ם שסתם וכלל את הדינים האלה עם שאר דיני קידוש ד"כן נראה מהרמב 5

 'כ בהעשה של קידוש ד"ל שהם נכללים ג"ל דקבלו חז"י, פ שכתבנו בההארה הקודמת שיש לכל אחד לימוד בנפרד"ואע  
 

Alternatively, such a person fulfills a mitzvah of Ahavas HaSh-m: 
 

ז גילוי עריות ושפיכות "חייב מטעם מצוות אהבת השם למסור את נפשו על עשכל יהודי ג " שלרסארלעוכתב הרב ירוחם פישל פ
  .השםדמים אבל שאר מצוות לומדים מקדוש 

  
  כב לב6

 ".ונקדשתי בתוך בני ישראל): "לב, ויקרא כב(שנאמר . ברבים' מצות עשה לקדש את ה :ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 
 
ואפילו האנס ,  אפילו בצנעה ושלא בשעת השמד- אבל בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים :ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 7

 .הרי זה מקדש השם ברבים שאין למעלה הימנו, ואם הוא ברבים. יהרג ואל יעבר, עבירו על דתמתכוין להנאתו ולא לה
 
 שיש עשרה וםואם היה העובר במק. ועבר על לאו זה, הרי זה חילל את השם, ואם עבר ולא נהרג :קנהמצוות לא עשה  - המצות הקצר ספר 8

 .וחטאו גדול מאד, הרי זה חלל את השם ברבים, מישראל
דהיינו בפני עשרה מישראל חייב ליהרג ולא יעבור אם העובד כוכבים מכוין להעבירו על בפרהסיא   ואם הוא :ע יורה דעה סימן קנז"וש 9

  ואל יהרגאינו מכוין אלא להנאתו יעבוראבל אם ) י"ב) (אפילו על ערקתא דמסאנא(דת 
 
יהרג ) פירוש רצועת המנעל (מסאנאאפילו אערקתא ד) י"י בשם נ"ב) (על ישראל לבדם(' שעת הגזיר  ואם הוא :ע יורה דעה סימן קנז"שו 10

 :ואל יעבור
 

  .יהרג ולא יעבור, אפילו בצנעה, חס ושלום,  ובשעת השמד:ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 11
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religion1. Yet, who of us can stand in the shoes of those who gave in. Who of us can even imagine how we 
would have handled such a situation, and whether we too would not have gone for this ‘noble compromise'.  
 The law itself allows for a compromise of sorts – someone who is faced with imminent torture to 
convert out of Judaism and who feels that he will not handle this, may commit suicide2. 
 Just before they were killed by the Nazi’s Rabbi Avrohom Grodjensky, Mashgiach of 
Slabodka, Rabbi Elchonon Wasserman, together with their students, were in the same ghetto.  The 
execution date had arrived and they spent their last hours together.  Rav Grodjensky asked Rabbi 
Wasserman to deliver a talmudic discourse on “Kiddush Hashem’” the commandment to sanctify the 
Name in death.  Rabbi Wasserman was surprised at first, but he acceded to the request.  When he was 
finished, Rabbi Grodjensky delivered his last “mussar” (ethics) discourse, and the group surrendered 
their souls from a spiritual summit far above Nazi ability to profane. 

Reb Elchonon Wasserman’s last moments were recorded by an eye witness, Rabbi Efraim Oschry of 
New York: 
  
 “In heaven they seem to consider us great tzaddikim, for it seems that we have been chosen to 

atone with our bodies for Klal Yisroel.  If so, we must repent, sincerely and fully, now, on the 
spot.  Time is short.  We must realize that our sacrifice will be a more perfect one if we hallow 
ourselves.  In that way we will save the lives of our brothers and sisters in America.  Let none of 
us think an impure thought which would render us unfit as a korban.  We are now able to fulfill 
the greatest of mitzvos… ‘You scorched her with fire and with fire You are destined to rebuild 
her.’  The very fires that consume our bodies are the fires that will rebuild the Jewish nation3.” 

 
 The difference between a Gezeiras Shmad and the big three is that, in the case of the latter, a Jew is 
required to give up his life even if the non-Jew is demanding the transgression  for his, the non-Jew’s, own 
pleasure or benefit4. During a Gezeiras Shmad, however, he may, according to some, do the transgression5.  
 At other times the law distinguishes between a situation where the motive of the person is for own 
pleasure or benefit, and where it is begin demanded as an act of defiance against G-d’s Torah. In the former 
case, he, the Jew, may do the transgression, even in public. In the latter case, if the demand is in public, the Jew 
must give his life. But if it is in private he should sin and save his life6. However, if he tries to keep the Mitzvos 
without being caught, then, even though he risks his life, this is praiseworthy7.  
 Over 20,000 Israeli soldiers have died for the sake of the Jewish nation. Millions died in the holocaust 
because they belonged to that nation. Millions of others went to their death for the same reason. Jewish law 
regards all of these people as dying a holy death. Even though he was unwittingly the vehicle of Kiddush HaSh-
m he is still considered to have fulfilled the Mitzvah  in all its glory. This kind of “Passive” Kiddush Hashem we 
learn from G-d’s declaration of “Bikrovei Ekodesh” in regard to Aharon’s sons Nadov and Avihu. Through 
suffering Divine retribution, they become instruments of Divine revelation. וידם אהרן And Aharon was silent: 
“He found comfort in the Kiddush Hashem that resulted from their death8.” 

                                                            
שאם ירצו להכריחו .  יתברך שמולפרסם אמונתו, ובכל מאודנו, וזה צריכים אנחנו לעשות במסירת נפשנו למות :ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 1

ולא יטעה את האנס שיחשוב שכפר אף על פי שבלב הוא מאמין בו יתברך . וימסור נפשו למיתה בשביל זה,  לא יאבה ולא ישמע-להסירו מהאמונה 
 .שמו כדי שלא יתן מקום אל המעבירו לחשוב שהוא כפר בהשם יתברך

 
ותן קדושים ששחטו עצמם שלו סמכו דעתם לעמוד בנסיון קדושים גמורים הם וריאה משאול  ג דא' ק ס"וכתוב בהגהת סמ: ד קנז א"ח יו"ש 2

  ל"ש שהאריל עכ"ח מיבו כתב האורח חיים שם שיש חולקים שאינו יכול להרוג את עצמו ע"ה בשם א"ח וכן כתוב בב"ומביאו ב
 
3 A slightly different version of the events and Rav Elchonon’s speech is recorded by Rabbi Oshry, in 
Huban Lita  (New York, 1952).  
 

והאנס , אפילו בצנעא ושלא בשעת השמד, גילוי עריות ושפיכות דמים, או מי שיבקש ממנו לעבור על עבודה זרה :ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 4
    . יעבורולא, מחוייב הוא להפקיר עצמו להריגה,  אפילו הכי-מתכוין להנאתו 

 
א משמע "ספר חמרא וחיי על סנהדרין עד ע  אבל בקנה מצוות לא עשה ה ובפירוש ב  מצוות עשה- המצות הקצר ספר כן משמע כן מהחפץ חיים 5

  .ג צריך למסור את פנשו"שבכה
  
  
מישראל אפילו בכל העברות דהיינו בפני עשרה , והוא בפרהסיא, ואם האנס מכוין להעבירו על דת: ה  מצוות עשה- המצות הקצר ספר 6

 יהרג ולא יעבור, ואפילו שלא בשעת השמד
 
  הנאת עצמן שאני: ב בנוגע לאסתר שלקחה אותה ממרדכי כאשת איש"סנהדרין עד ע 7

  וכתב המאירי שם שהיינו אפילו בגזירת שמד  
  יהם ואין כאן מקומושם שיש נפקא מינה בינ) רבא ואביי(והמפרשים טרחו להסביר איך אנחנו פוסקים כשתי הדעות   
כ כשיש גזירה על כל הצבור להנאת עצמן מותר לעבור וכשיש גזירת שמד להעבירנו מדתינו ובא "ם עשה ט דג"ם על הרמב"והמהרד  

 ם אחד להנאת עצמו אז עדיין צריך למסור את עצמו למיתה"עכו
ף משנה בסוף לשונו מההיא דרב חנינא בן תרדיון ומה שהקשה שם הרב כס: ה ומה שהקשה"ב ד"ל הספר חמרא וחיי סנהדרין עד ע"וז 

נראה דלא קשיא שהם לא היו מוסרים ' שמסר עצמו ללמוד תורה ודבי יהושוע בן לוי לסמוך זקנים ודברי המדרש מה לך יוצא ליסקל וכו
 'עצמם על מה דלא מחייבי גו

  
8 Rabbi Scheinman, in The Jewish Observer, September, 1980, “Bikrovei Ekodesh”: The Six Million 
“Kedoshim” 
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 But there is a question. In order to have a mitzvah, a Jew must have intention that he is doing the 
Mitzvah. How then does a soldier who may have known nothing of such a mitzvah get it anyhow when he dies 
for the Jewish people?   Abraham was the father of  the Jewish people. He was certainly willing to give his 
life for G-d. And he reached the level where he was willing to go further – to give his child’s life for the sake of 
G-d. Had he died and not Yitzchak there would still have been a Jewish people – there would have been 
someone to take Abraham’s great spiritual achievements and carry them over to the future generations. But, 
with Yitzchak gone, everything would be gone. Yet Abraham would kill his son – lose everything - for the sake 
of G-d.  
 Yet Abraham was never to express his commitment in action. His pure intention remained in the realm 
of thought only. Or did it? 
 Every time a Jew died because he was a Jew, Abraham’s pure intention gets attached to his action. His 
pure intention entered so deep into the souls of his descendents that their essence indeed fully commits and 
intends for this act1. One the other hand, Yitzchak put in the depth of our souls the ability to go through with 
such sacrifice, wherever it was necessary2. A new partnership is born.  
 Jews have shown historically that they are prepared to die like Jews. But we are also required to live 
like Jews and to know that as Jews, we represent G-d’s people on earth.  
 The Holocaust provides us with phenomenal instances of Jews who clung to life, and to G-d’s Mitzvos 
in life under the most horrendous of conditions. Jewish heroism is sadly incomplete unless adequate attention is 
paid to those whose courage was expressed in living as well as dying with dignity, in an often quiet but always 
fierce resistance to the Nazi program of psychological humiliation and degradation visited with special relish 
upon the Reich’s Jewish victims.  … the magnificent  … courage … of believing Jews who summoned up on an 
unbelievable and invincible dedication to G-d, to Judaism, and to life itself. They tapped that mysterious and 
mystical reservoir of the Jewish spirit which has been the Jew’s surest promise of survival. The faith of the Jew 
in his G-d and his Torah and his people was pitted against the diabolical archenemy … And this faith often- 
remarkably often!- triumphed over the demons unleashed in this “enlightened” century. … The Nazi’s secular 
messianism went up in flames in Berchtesgaden while Jews still proclaimed their confidence in the coming 
Messiah. What is most remarkable, to the point of taxing credibility, is the staggering psychological stamina 
and spiritual invincibility of those Jews who sought guidance in Halakhah (Jewish law) from their few 
remaining rabbis. Questions (she’elot) on fine points of Jewish law were directed to a scholarly rabbi, and 
answers or responsa (teshuvot) were offered. Dedication to Torah was expressed not in the abstract, but in the 
minutiae of daily life even in extremis.  … People stood ready to offer up not only their own lives but even the 
live of their only surviving children if this was the decision of Halakhah. The ancient Akedah motif- the sacrifice 
of Isaac by his father, Abraham- was played out in all its terrible magnificence3. 
 At the Eichmann trial, Zalman Kleinman testified to an incident indicating the interpretaion of yhoreg 
ve’al ya’avor as it applied to prayer, which was given, not by the Sefer haHinukh’s “ great and wise man,” but 
by a young boy at Auschwitz. 

One day I was lying on my bunk in the children’s block at Auschwitz, and I saw one of the officials of 
the block coming with a thick rubber truncheon to beat someone. I jumped off my bunk to see whom he was 
going to beat. Beatings were given for every “sin,” and the number of blows was according to the severity of the 
crime. This was the first time the rubber truncheon was used. Generally they would use a stick, which often 
would break in the middle of the beating… I wanted to see how the rubber truncheon worked; perhaps someday 
I would meet up with it myself. The official approached one of the bunks. The boy who was there already knew 
what was in store for him… He bent over and the beating began. The rest of us watched and counted. The boy 
neither cried nor screamed, he did not even sigh. We wondered, we did not understand what this meant. The 
count passed twenty-five- this was the usual maximum number of blows. When the count reached forty, he 
began to beat the boy on the head and feet. The boy neither sobbed nor cried out- a fourteen –year-old boy- and 
he didn’t cry. 
   The official finished fifty blows and left wrathfully. I remember a tremendous red welt on the boy’s 
forehead made by the rubber truncheon. We asked him what he had done to incur the beating. He replied, “It 
was worth it. I brought some siddurim to some of my friends so they could pray. It was worth it!” He said not 
another word. He got up, returned to his bunk and sat down4. 
 Jacob Frankel, an accountant, describes what transpired in Buchenwald: 

                                                            
  שמעתי מהרב יצחק זיסקינד 1

  
כי  ... בישראל מחשבה טובה מצטרפת למעשה ) קדושין מ(ל " הענין דאמרו ז-יראה '  אברהם שם המקום ההוא דויקרא :יד יד בראשית  חכמהמשך 2

יים באומה הישראלית להימשך אחרי רצון ההשגחה מעומק הלב ולמסור בהמסרו יצחק את נפשו על קידוש שמו יתברך ומאז והלאה הוקבע לטבע ק
עד כי כעת יוקשה אל נפש הישראלי מה זה נסיון ,  על קדוש שמו יתברך כאשר עשו אבותינו באלף החמישי ובשישי כידועודםנפשם ורוחם ומא

י דין הוי הואיל שנפש הישראלי "שמפני כן גט המעושה עפ) ב"ספ(ם בהלכות גירושין "להאשל הגדול צור מחצבתינו אברהם ויצחק וכן כתב הרמב
 אם מחשב הישראלי לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מצטרפת למעשה כי המחשבה נתעצמה וחקוקה בנפש הישראלי כןל, חשוקה לרצון השם באמת

   ומצדו אין עכוב כלל
 

3 Rabbi Norman Lamm, introduction to “The Holocaust and Halakhah” by Irving J Rosenbaum 
 
4 Ibid 
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 Do not think that the most expensive commodity in Buchenwald was bread. My experience taught me 
that there was a much more valuable kind of merchandise there- a pair of tefillin. I myself took part in a 
transaction involving the extraordinary price for a pair of tefillin of four complete rations of bread. To tell the 
truth, this was a partnership ventured in which all of us, the hasidim of Gur, were involved. We who had resided 
on ‘tier number four” of the block were the purchasers. A Ukrainian kapo, a pogromchik like all of them, was 
the seller. We had reached Buchenwald in transport directly form Auschwitz. This was in the last stages of the 
war, when people were sent not only to Auschwitz, but also from it to other concentration camps. At the 
selektion, which had been made in the in the shadow of the crematoria, everything had been taken from us. 
There was no opportunity to smuggle a single pair of tefillin. What were we, this hevrayah of Gur hasidim 
gathered together on this uppermost tier of the wooden bunks, to do now? How could we hold fast without 
tefillin?… God helps! A Ukrainian kapo had stolen a pair of tefillin from the SS storehouse and was prepared to 
sell them- for no less than four rations of bread… 
… In Buchenwald, to give up four rations of bread meant dying within a week or at most two. Nonetheless, I 
went to the kapo and informed him I was prepared to give him two rations as a down payment. He refused and 
wanted the full payment in advance. So another hasid, Abraham Eliyahu Weiss, an Aleksander hasid who came 
from one of the ghettos near Lodz, became my partner. It took several days until the two of us were able to save 
up four rations of bread. But the kapo kept his word and brought us a small pair of tefillin wrapped in paper. We 
quickly inspected them and then prayed in them with an ecstasy which it is impossible ever to experience again 
in our lives1. 
 But Kiddush HaSh-m beckons not only in the impossible scenarios of the Holocaust. It is a factor in the 
most mundane of our everyday lives. Rabbis, (or any Jew who is seen by others as a standard bearer of Torah2), 
are required not to do anything which could be interpreted as prohibited, even if, in fact, it is actually permitted3 
or which would cause people to raise eyebrows and ask how someone like that could be doing such a thing4. 
Such a person should always pay for all purchases immediately, to avoid suspicion that he is not paying, he 
should speak sensitively and in a friendly manner with everyone and he should avoid getting into arguments5. 
Rashi states that any action by someone of enough stature from which others learn to do the wrong thing is a 
Chillul HaSh-m6. It would seem that this would require Torah keeping Jews have to act in such a way that will 
inspire and model Torah observance for others7, in particular our estranged brethren. For all Torah Jews are seen 
by the broader world as the standard bearers of the Torah. Certainly, it is incumbent on us not to avoid Chillul 
Hashem by our own actions, for these cause others to keep far away from the Torah8.  
 However, even Jews who think that they are ‘let off the hook’, that they are too non-Observant for their 
actions to be looked on are making a mistake. The broader world sees them as Jews, and judges them by a 
higher standard – and rightly so. As someone once put it, “nobody cares whether Golda Meir wears a sheitel or 
not.”  She represented the Jewish people as do all Jews. A Jew is never a private individual. He is never off duty 
as a Jew. He is forever poised to make a fantastic sanctification or the most terrible of Chillul HaSh-m’s.   

 
 

 
 

 
 

                                                            
1 Ibid 

 איש מפורסם בגמילות חסדים ומעשים טובים : לשון החינוך רצו 2
  
  'חילל את ד, פ שהוא מעשה היתר"אע... שיראה לדרבים שהוא עבירה : חינוך שם 3
  
  ואף על פי שאינם עבירות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם: יא' ה הל"ם פ" לשון הרמב 4
  
או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים ' או שירבה בשחוק וכו... כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר : ם שם"אמב  5

  .הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין,וכיוצא בדברים אלו, יפות אלא בעל קטטה וכעס
    

  כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנט דמי לאלתר, אמר רב'? היכי דמי חילול ד): .יומא פו('  ואמרו בגמ 6

(Someone like myself who would take meat from the butcher and would not pay immediately) 
 דכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן ולמד ממנו מזלזל בגזל: ש"פירוש רש

 
שיהא אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ,  שיהא שם שמים אהוב על ידיך–אלוקיך ' ואהבת את ד: דברים ו ה: א"פו עיומא דף ' מס 7

 אשרי אביו שלמידו –פלומי שלמד תורה ? מה הבריות אומרות עליו. י הבריות ומקחו ומתנו בשוק נאה ונושא ונותן באמונה"ודבורו בנחת ע
ישעיה (עליו הכתוב אומר . כמה מתוקנים מעשיו, כמה יפים דרכיו? ראיתם פלוני שלמד תורה. מדו תורהאוי להם לבני אדם שלא ל, תורה
  ישראל אשר בך אתפאר, עבדי אתה): מט ג

על ' יא ושם מסביר שכל הגדול מחבירו הקידוש והחילול ד' יסודי התורה הל' ה מהל"ם פ"ונפסק להלכה בשינוי לשון קצת ברמב
  .ידו גדול יותר

 
ואינו נושא ונותן באמונה , ובזמן שאדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין דבורו בנחת עם  הבריות ואין מתנו ומקחו נאה בשוק: שם 8
ראיתם פלוני שלמד . אשרי בני אדם שלא למדו תורה. אוי לו לאביו שלימדו תורה. אוי לפלוני שלמד תורה?  מה הבריות אומרות עליו–

ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי ): יחזקאל כ(עליו הכתוב אומר . כמה מקולקלים דרכיו, ם מעשיוכמה מכוערי? תןרה
  אלה ומארצו יצאו' באמר להם עם ד

  יא' יסודי התורה הל' ה הל"ם פ"עיין ברמב
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2. Sefiras HaOmer 
 
SUMMARY: 
 

In counting of the 49 days of the Omer takes place from the second night of Pesach and finishes just 
before Shavuos.  Just like each week of seven days culminates in Shabbos, this grouping of seven weeks, 
culminated in the receiving of the Torah, Shavuos, on the 50th day. This follows the pattern of seven Shmittah 
cycles The verse tells us to count from Shabbos to Shabbos. What the verse actually means is to count from the 
day after Pesach until the day before Shavuos. followed by the 50th, Yovel (Jubilee) year.   
 The counting takes place from the spring of Pesach until the summer of Shevuos – from the time of that 
the first wheat begins to mature, until the fruit on the tree is ready to be picked. This is no accident. The spiritual 
laws of the Torah are in harmony with the physical laws of nature. The seasons of the year are aligned with their 
spiritual counterparts, the festivals. Our spring was the Exodus – our freedom. But now we need to give that 
freedom content, we need to accept the Torah. That is our maturation in the summer.  
 We count because we are looking forward to receiving the Torah, our betrothed.  
  Each one of these days led to the Jews leaving one of the 49 levels of impurity they had sunk to. Each 
exit from impurity was only through entering a new level of purity, 49 levels in all. These 49 levels are arranged 
in seven levels of seven – so clearly that the weeks are called Sabbaths -  Shabbasos – not just a week, but a 
week that together equals a Shabbos  –  a pure week – שבתות תמימות. 
  Somehow the secret of the counting itself is a purification process.   
 For this, the terminology of Shabbos is used, for Shabbos is קבוע וקיימא – it is holy whether we keep it 
or not. Shabbos is a relationship begun by G-d to which we merely respond. The very name Shabbat, means a 
resting from all human efforts. True, we have to open ourselves up to that Kedusha by making Kiddush, etc. but 
this is but the opening of a needle-head to let G-d’s holiness pour in.  
 Sefirah is similar in the sense that all we do is count – that is our entire effort to achieve holiness. We 
try to purify our thoughts, and allow G-d to do the rest.   
 The counting begins on the day the Omer, a measure of barley, is brought. The Omer is the first grain 
of the year, reflecting the efforts of man to sustain himself. Yet, the product of that very effort he gives over to 
G-d, in recognition that everything really comes from G-d. All impurity is rooted in the failure to recognize this 
– and all it takes is to change one’s understanding to immediately reap the results in holiness and cleaving to G-
d.  , 
 Pesach was clearly a day when we saw the pitifulness of human action – clearly this was an act of G-d. 
But the holiness of this day was like a flash of lightening that produced great light and then disappeared. 
Because of this, the Exodus itself was certainly a purification, but not enough to prepare us for the giving of the 
Torah. We had to now begin the slow process of acquiring Kedusha through our own actions. But even this we 
begin by bringing the Omer to G-d – by showing that even our actions and efforts are really products of G-d’s 
energizing us to begin with. This very recognition is what allowed us to take the original holiness and extend it 
into our own actions. This is why Pesach is referred to in the verse as Shabbat (ממחרת השבת). For it is just the 
Shabbos part of Pesach – the Kedusah that is fixed by G-d, that is the Torah is coming to emphasize.  
 After the elation of the initial redemption, we suddenly realize the enormous spiritual growth we have 
yet to do before Sinai. And so, on the second day of Pesach, while still in the midst of the Chag, we immediately 
start counting, working through all 49 aspects ( פנים) of the Torah until we graduate to the 50th level, accessing 
the inner secret of the Torah itself.   
  Now the 49th day is simply called Shabbos, similar to the first “Shabbos”, i.e. the first day of Pesach. 
We count from Shabbos to Shabbos, in an attempt to turn action and effort initiated by man into permanent, G-
d-inspired holiness. This is in fact achieved when we reach the 49th level – a completion of the cycles of seven.  
Counting the Omer flows into Shavuos, when we offer a מנחה חדשה – a new Mincha Offering- the idea that 
what we have achieved will now be renewed and fresh on a continuous basis. This is the level of the Torah, as 
opposed to the level of nature – for the Torah remains always fresh and renewable to us. Shavuos means weeks 
– its whole strength draws from the counting of seven whole weeks. The very counting – the desire that each 
day be dedicated to holiness – brings us to this level. 
 

  
 
 
 
 
 
 



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 161 of 215 

DETAIL: 
 
 

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ) י(כג 
ועשיתם ביום ) יב( :והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן) יא( :ראשית קצירכם אל הכהן

עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ומנחתו שני ) יג( :הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה
ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם ) יד( :ונסכה יין רביעת ההין

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת ) טו( :לדרתיכם בכל משבתיכם
ממושבתיכם תביאו לחם ) יז: (שבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוהעד ממחרת ה) טז( :תהיינה

והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני ) יח( :תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה
ועשיתם שעיר עזים ) יט( :שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה

והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני ) כ( :אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת ) כא( :כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן

 את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט ובקצרכם) כב( :עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם
 :וידבר יהוה אל משה לאמר) כג( :לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם

 
 In counting of the 49 days of the Omer takes place from the second night of Pesach1 and finishes just 
before Shavuos. We count days and weeks, for a total of seven weeks2. Just like each week of seven days 
culminates in Shabbos, this grouping of seven weeks, culminated in the receiving of the Torah by the Jews. 
Shavuos of course is the 50th day, the beginning of the eight week, and in this sense it is no different to the seven 
Shmittah cycles followed by the 50th, Yovel year. There is a clear pattern of days, weeks, years and Shmittah 
cycles3. 
 The counting takes place from the spring of Pesach until the summer of Shevuos – from the time of that 
the first wheat begins to mature, until the fruit on the tree is ready to be picked. This is no accident. The spiritual 
laws of the Torah are in harmony with the physical laws of nature. The seasons of the year are aligned with their 
spiritual counterparts, the festivals. Our spring was the Exodus – our freedom. But now we need to give that 
freedom content, we need to accept the Torah. That is our maturation in the summer4.  
 We count, says the Chinuch because we are looking forward to receiving the Torah. We count from the 
second of Pesach, to increase our joy and gratitude. Imagine, says the Sefer Haminhagim, that a king found a 
pitiful man thrown into a deep, dark hole, with no hope of escaping. The king tells the man: “Not only will I 
save you from the hole, but in 7 weeks I will give to you my daughter in marriage.”  Imagine the joy of the man 
at this incredible, extra gift. He will count every day until the wedding day arrives5. He will specifically count 
how many days are left, using the preferred 6לעומר , longing for the day,  getting more excited as he sees that he 
is closer and closer7.   
 The completion of the Omer, and its accompanying korbanos, mysteriously allows for the eating of the 
new-year’s grain, forbidden until then8. Chizkuni explains that it is not fitting to feed ourselves until we have 
given something to G-d, so to speak9. We are never allowed to lose track of G-d’s Providence even in the most 
labor-intensive of our endeavors10. But why do we have to go through seven weeks of counting to make the 

                                                            
  :בראשית אי אתה יודע איזהוממחרת יום טוב הראשון של פסח שאם אתה אומר שבת ) שם סו (- השבת ממחרת :יא כג  י"רש 1

  
  : ולא עד בכלל והן ארבעים ותשעה יום- ממחרת השבת השביעת תספרו עד :טז כג י"רש  2
  

תספרו "על כן , והטעם בהם אחד,  מספר הימים מיום התנופה עד יום מקרא קדש כמספר השנים משנות השמיטה עד היובלוהנה :כג טו ן"רמב  3
שתהיינה מכוונות לא , "תמימות"כמו שאמר ביובל וזה טעם ,  תשע וארבעים יום ויקדש יום החמשים הנספר בידושיספור שבע שבתות" חמשים יום

 :שהיתר כמו החסר איננו תמים, )במדבר כח יט(כטעם תמימים יהיו , פחות ולא יותר
 

מפני ': כדאיתא בפרק ראשון ממסכת ראש השנה, חועל התבואות ועל האילנות שיצלי,  שהעולם בצער מפסח עד שבועותמפני) סופרים: (האבודרהם  4
 כדי שיתברכו לכם פרות -? ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת;  כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות-? מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח

כדי שנזכור צער , ה הקדוש ברוך הוא לספור ימים אלוולפיכך ִצָּו. ' כדי שיתברכו לכם גשמי השנה-? ומפני מה אמרה תורה נסכו לפני מים בחג; האילן
  :רמא'  עמ-והאבודרהם : שתהינה התבואות כתיקונן, ולהתחנן לפניו לרחם עלינו ועל הבריות ועל הארץ, העולם ולשוב אליו בלב שלם

 
אני אעלה אותך ואוציא :  אמר לו השר.לשר אחד שעבר בדרך ומצא אדם אחד מושלך בבור שהיה אסור שם?  למה הדבר דומהמשל : הגהות מנהגים5

אלא עוד רוצה ליתן לי , לא די שמוציאני מהבור הזה': אמר בלבו. ושמח אותו אדם שמחה גדולה. ולזמן פלוני אתן לך את בתי, אותך מהבור הזה
התחיל למנות מיד כמה זמן , מקצת דבריוכשראה אותו האיש שהשר קֵּים כבר . וכסף וזהב נתן לו, הוציאו והלבישו בגדים נאים, וכן עשה השר! 'תוב

  מובא בספר התודעה  (  :יש עוד למה שקבע לו השר לתת לו בתו
 

  כן משמעות המשנה ברורה שב מראה שהוא ביום פלוני אבל ל מראה שהוא סופר לקראת הסוף 6
  

  שם, ספר החינוך 7
 

שאסור לקצור קודם  (:ת קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכםולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם א) יד( כג   8
  ) גור אריה– הבאת העומר

  
 .ה" אין דרך ארץ שתאכלו מן החדש עד שתביאו ממנו דורון להקב- קצירכם ראשית :י כג חזקוני  9

 
ונתן ,  יתברך שלא יתגשמו בני ישראל בעבודת קרקע הענין מורה כי רצון השם-' וקצרתם את קצירה כו'  תבואו אל הארץ כוכי :כג י  חכמהמשך 10

להיות כל הפועלים החומריים לדרכים מאירים ומזהירים להגיע , ת"להם הבורא מצות הרבה בכל פועל בכל מצעד ליחד כל עניני בני אדם אל השי
צוה להביא עומר ושתי הלחם להשם ואז יותרו וכן בתחילת הקצירה . קדושים הרבה מזה' כאשר דברתי בפ, ת" לשלמות האמיתי ולהתקרבות השיבהן

  .רק ליתן לעני, )פסוק כב(וכן בסוף הקצירה לא תכלה . באכילת חדש
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offering? Clearly, there is something of huge significance achieved in this preparation that is very exact and 
specific1. 
 The verse tells us how to count by telling us to count from Shabbos to Shabbos2. What the verse 
actually means is to count from the day after Pesach until the day before Shavuos3. In fact, the Tzedukim got 
confused by this phraseology, and regarded the first Shabbos as an actual Shabbos. The question is why the 
Torah used such a confusing phraseology4? The Sages understood that the verse was telling us to count not only 
49 days, but also seven weeks. Now the example par excellence of a someone performing a mitzvah of counting 
days to form a week is a woman who must count seven days of purity after her menstrual cycle.  She must 
purify from menstrual cycle and they, the nation must purify from the seven different types5 or levels of  
impurity of Egypt6. (Zohar). Since the Torah would be a one time event, this separation and preparation had to 
be total. It therefore begins on the second day of Pesach on which we separate ourselves from all Chometz7. 
Each one of these days led to the Jews leaving one of the 49 levels of Tumah they had sunk to. Each exit from 
Tumah was only through entering a new level of purity, seven major categories each with seven sub-catagories - 
49 levels in all8.  
 
 
 
These 49 levels are arranged in seven levels of seven – so clearly that the weeks are called Shabbasos – not just 
a week, but a week that together equals a Shabbos  –  a pure week – מימותשבתות ת . 
The end of this counting is the first stage of purification which ends with the mikveh – somehow the secret of 
the counting itself is a purification process9.   
 For this, the terminology of Shabbos is used, for Shabbos is קבוע וקיימא – it is holy whether we keep it 
or not. Shabbos is a relationship begun by G-d to which we merely respond. The very name means Shabbat – a 
resting from all human efforts. True, we have to open ourselves up to that Kedusha by making Kiddush, etc. but 
this is but the opening of a needle-head to let G-d’s holiness pour in10.  

                                                            
   דבר גדול תלוי במנינם : כג טוחזקוני 1

 
ים עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמש) טז( :וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה) טו (2

 :יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה
 

עד ממחרת '  וספרתם לכם ממחרת השבת וגובמחרת השבת ענין הספירה שתלה הכתוב בפרשת אמור :אות ימחשבות חרוץ , רב צדוק הכהן 3
 ידענו דשבת קמא רצה לומר יום טוב) ב"ה ע"מנחות ס(ל "ומפי השמועה וקבלת חז, )ו"ט, ג"ויקרא כ(' השבת השביעית וגו

 
וכל שכן דקשה אשבת תנינא דצריך לומר דפירושו שבוע ,  לטעותםוצריך טעם למה קרייה כאן שבת ונתן מקום לצדוקי :שם, רב צדוק הכהן 4

 והוי ליה למימר השבוע שלא לטעות
 

,  שנאמר בהם שבעה שבעה,שכך מנתה תורה שבעה מיני טומאה, אלה' שבע שבתות' המאירי הוסיף רמז לוהרב: :פרק עשרים וחמשה, ספר התודעה 5
ולזה הוצרכו למנות , ובמצרים לא היו נשמרים מכל שבעה מיני טומאה אלה. ונגעי בתים, נגעי בגדים, נגעי הגוף, מת, יולדת, זבה, נדה: ואלו הם

  :שבע פעמים שבע
 

כי לצד שהיו בטומאת מצרים ) ג צז"ק ח"זוה(ל "זואמרו , לספור שבע שבתות' לצד שיצו ה, אומרו לכם'  לכם וגווספרתם :טו כג ויקרא  החייםאור  6
והגם , ואז יהיו מוכשרים להכניסתם כלה לחופה, וצוה שיספרו שבעה שבועות, נקיים' דן בה כמשפט נדה שדינה לספור ז, להזדווג לאומה זו' ורצה ה

ועיין מה שפירשתי בפסוק , מים דעים כי כן משפטםשיער הת, וגם היותם בכללות ישראל, כי שם שבע ימים וכאן שבעה שבועות לצד הפלגת הטומאה
פירוש סיבת ספירה זו היא לסיבתכם לטהרתכם שזולת זה תיכף היה , והוא מאמר הכתוב כאן וספרתם לכם' בחודש השלישי לצאת וגו) שמות יט א(
 : להם התורהותןנ' ה

 -והטומאה (כאשה זו היושבת על ימי טומאתה , בטומאהוהיו דבוקים . ברשות אחרים היו, כשהיו ישראל במצרים, בוא וראה  :זהר  
,  מהםהטומאהפסקה , כיון שנדבקו בו. 'ברית'החלק שנקרא , נכנסו לחלקו של הקדוש ברוך הוא, לאחר שנימולו, )מתוכה יוצאת ולא ממקום אחר

כיון שנכנסו לחלקו , אף כאן, )ויקרא טו(ְבַעת ָיִמים  ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁש-? מה כתוב בה, לאחר שפסק ממנה. כאשה הזו בשעה שדם הטומאה פוסק ממנה
ְוָסְפָרה ָּלּה : כמה דאת אמר,  דוקא-לכם .  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם-מכאן ואילך עשו חשבון ימים לטהרתכם , ה"אמר הקב; פסקה הטומאה מהם, ולברית קֹדש
שם . ואחר יבואו להזדוג עם המלך ולקבל תורתו, הר במים העליונים הקדושיםבשביל להט? ולמה.  לעצמכם-אף כאן לכם ;  לעצמה-לה , ִׁשְבַעת ָיִמים

מים 'והוא נקרא ,  אותו הנהר שנמשך ויוצאשל  במים הטהרבשביל שיהו זוכים ל? למה שבע שבתות.  ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות-כאן ,  ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים-
קדושת , רמז לשבע שבתות שנים הכתוב בתורה(, יוצאות ממנו' שבע שבתות, 'ואותו נהר, )ורבהעל שם שהטהרה היוצאת ממנה פרה , התורה(' חיים

זהר . ('וכו, ולכך ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ודאי, )נותנת התורה קדושת עולם, הוכן על ידי הכנת טהרה של שבע שבתות קודם קבלת' עולם'שמיטות ויובל שנקרא 
 :-; )אמור צז

והנה תכלית קבלת . הוא הכנה לקבלת התורה וכספירת זבה לבעלה) דף צז(ק "י דברי הזוה" עפ-ספרתם לכם ממחרת השבת   ו:טו כג  חכמה עלמשך 7
 םוהעיקר אף בהיות ישראל נאנחים ונאנקי, רק שלקיימה לעולם היה המכוון, פ"עם כלל ישראל פא' שלזמן בלבד לא דבר ה, התורה הוא לקיימה נצח

ואבדיל ) פ קדושים"ס(וכמו שאמר , ק"פ תורה"מות גם אז ישמרו כל פרט ויהיו נבדלים מהם בהליכתם בכל אורחותם עמפוזרים ומבולעים בין האו
ט ראשון של "קרי ליו) הכתב והקבלה' טו ס, שמות יב(שמשום דכתיב תשביתו , כפי המבארים(לכן אמר שמעת יום השביתה . 'אתכם מן העמים כו

שיקבלו התורה וישמרוה כאשר , זה הוראה, ז יהיו משביתים אותו מכל גבולם"בכ', יה כולא שתא ולא בדילי מניי דחמץ אכלי מינ"שאעפ, )שבתפסח 
 .ק"ודו. יהיו מובלעים בין בני נכר ויהיו נבדלים מהם

 
ים אשר נפלו בשבע לתקן בהם פגמ, מיחדים את תשעה וארבעים ימי הספירה, ל"המה גורי האריז,  הסודחכמי :פרק עשרים וחמשה, ספר התודעה 8

ַוַּיְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָּכל ): בראשית א(הכתוב אומר עליו , וכשהעולם בתיקונו עם שבע מידות אלה. המידות הנעלות שעליהן העולם בנוי בנין נאה ומתוקן
  :ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד,  ָעָׂשהרֲאֶׁש

בני ; ה"של' ור(י ספרי קבלה וחסידות "עפ  : מידות בספירהעשב (:מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד:  מידות אלה הןשבע  
  ):ץ"סידור יעב; יששכר יב

 
ז "צ(אבל הכתוב גילה בזה סוד הספירה שהוא כספירת נקיים דאשה כמו שמובא בזוהר וברעיא מהימנא פרשת אמור  :שם, רב צדוק הכהן 9
  דאשה דצריך הפסק טהרה ביום הקודםיםח כשבעה נקיובפסח פסקה הטומאה עיין שם ועל כן צריך לומר ממחרת הפס, )ב"ע
 

ויום טוב דהוא מה , יתברך מקדשו ואין תלוי בהשתדלות אדם כלל'  קדושת שבת הוא קבוע וקיימא מה שהוידוע :שם, רב צדוק הכהן 10
 מה שאחר שהאדם מקום גם הוא עיקר קדושתו אבל מכל, דישראל מקדשי היינו בהתחלת האתערותא דלתתא בפתיחה כחודה של מחט

ועל כן נקרא גם כן שבת על שם השביתה וביטול ההשתדלות בפעולת אדם רק , .)ט"יומא ל (הרבהמקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו 
 יתברך מקדשו' מה שה
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 Sefirah is similar in the sense that all we do is count – that is our entire effort to achieve holiness. We 
try to purify our thoughts, and allow G-d to do the rest. Similarly, a women’s whole cycle is beyond her control 
– she too has merely to count to become pure again1.   
 The counting begins on the day the Omer is brought. The Omer is the first grain of the year, reflecting 
the efforts of man to sustain himself. Yet, the product of that very effort he gives over to G-d, in recognition that 
everything really comes from G-d. All impurity is rooted in the failure to recognize this – and all it takes is to 
change one’s understanding to immediately reap the results in holiness and cleaving to G-d2.  , 
 Pesach was clearly a day when we saw the pitifulness of human action – clearly this was an act of G-d. 
Therefore, the first day of Pesach is a Yom Tov – a day of rest from human action. But the holiness of this day 
was like a flash of lightening that produced great light and then disappeared. We had to now begin the slow 
process of acquiring Kedusha through our own actions. But even this we begin by bringing the Omer to G-d – 
by showing that even our actions and efforts are really products of G-d’s energizing us to begin with. This very 
recognition is what allowed us to take the original holiness and extend it into our own actions3. This is why 
Pesach is referred to in the verse as Shabbat4 (ממחרת השבת). For it is just the Shabbos part of Pesach – the 
Kedusah that is fixed by G-d, that is the Torah is coming to emphasize5. 
 The Exodus itself was certainly a purification, but not enough to prepare us for the giving of the Torah. 
This is one of the reasons we don’t say a full Hallel on most of Pesach, because after the elation of the initial 
redemption, we suddenly realize the enormous spiritual growth we have yet to do before Sinai. And so, on the 
second day of Pesach, while still in the midst of the Chag, we immediately start counting, working through all 
49 aspects ( פנים) of the Torah until we graduate to the 50th level, accessing the inner secret of the Torah itself6.   
 Shabbos is the seventh day, but the word Shabbos can also mean seven days, as indeed it does here 
 ,G-d put into the laws of nature that man’s actions be comprised of seven forces or levels .(שבע שבתות תמימות)
each one sub-divided into seven in turn. This parallels the seven days of creation. Six of these days are the 
actual actions of the body, while the seventh is the completion of the building, just like a man would take a deep 
breath after finishing something strenuous as a completion of the action7. The seventh of these seven levels in 
turn, i.e. the 49th, is a completion of this power of the seventh, a level of resting and completion of all action8.  
And this action is in turn but a mere act of counting, with G-d doing the rest9.  Each seventh ends with holiness, 
and that holiness permeates the previous six levels in turn. His weekday becomes Shabbosdik10.   
 Now the 49th day is simply called Shabbos11, similar to the first “Shabbos”, i.e. the first day of Pesach, 
which required the smallest effort on our part to activate G-d’s Kedusha, associated with Shabbos, a Kedusha 

                                                            
 מעצמו ומן השמים וכמו באשה גוף הנקיות הוא, והספירה היא השתדלות אדם הסופר אלא שכל השתדלותו רק בספירה לבד :שם, רב צדוק הכהן 1

והספירה היא מה  …   ולשום לב לדעת זה שכל יום הוא נקי בבדיקה וידיעה ברורההנקייםשנפסק נידתה וזוב טומאתה והיא צריכה רק לספור הימים 
ק מה שהוא משים אל וכל כוחו הוא ר, יתברך רוצה שיהיו נקיים ומבוררים לשם שמים הם נקיים' יתברך ומכיר שכאשר ה' שאדם מוסר כל כוחותיו לה

  לב לדעת ולהכיר זה שכל כוחותיו צריכים להיות נקיים וטהורים מכל פסולת מחשבה ורצון שלא לשם ש
 

 ספירת עומר מונין מיום הבאת העומר ראשית הקציר שהוא ראשית השתדלות האדם לקיום חיותו וכך  :אות ימחשבות חרוץ , רב צדוק הכהן 2
' וזהו כל פסיקת הטומאה מהאדם שהם הסיטרא דמסאבו המשכיחים האדם מידיעת והכרת ה,  דהכל ממנויתברך להכיר' מביא הראשית לה

 מרשות הסיטרא דמסאבו שהיא רשות החיצוני שהוא חוץ ומובדל מהדביקות בקדושתו יתברך יוצאיתברך הוא ' ומיד שמכיר שהכל מה, יתברך
 וכשמכיר רבונו הרי נכנס לרשות רבונו

 
,  ובפסח שהיה התגלות האורות נתבטלו אצלם כל כוחות האנושי לגמרי ועל כן הוא יום טוב ויום השביתה:אות ימחשבות חרוץ , רב צדוק הכהן 3

'  הוא מהההשתדלות  המעשה שאחר השבת ויום טוב הביאו העומר להכיר דגם כלמיולמחרתו שנעלם התגלות זה והתחילו בהשתדלות אדם די
  :יתברך גם בימי המעשה דפעולת אדם' ביתת יום טוב שהוא מסירת הכל להוזהו המשכת הקדושה דש, יתברך

 
 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה) טו (4

 
בת גם כן היינו הקדושה שבו מצד מה שהוא ש,  כל ימי הספירה שממחרת השבת שהוא המשכת קדושת אותו שבת דפסחוזהו:שם, רב צדוק הכהן 5

 בקדושה שלמעלה דקבוע וקיימא לתוך כוחות פעולות אדם
 

עדִין לא היו , אף על פי שכבר נטהרו לעשות הפסח ויצאו מן הטומאה, ישראל:  סודו של הדבר-'  ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת וגו ּוְסַפְרֶּתם: רעיא מהימנא6
 מכאן ואילך ְוָסְפָרה - הוכיון שיצא, כאשה שיצאה מטומאתה. ִין לא היו שלמים כיאותשעד, ולכך אין הלל שלם בימי הפסח. שלמים וטהורים כיאות

. מכאן ואילך יעשו חשבון לטהר אשה לבעלה להזדוג עמו, יצאו מן הטומאה ועשו פסח לאכול על שלחן אביהם, כשיצאו ישראל ממצרים, אף כאן. ָּלּה
ויום החמשים ,  ארבעים ותשעה פנים של תורה-וחמשים יום אלה ', ולקבל התורה וכו) ל נצחעולם ש(והם חמשים ימי הטוהר לבוא בסוד העולם הבא 

   והם הם חמשים הימים שבהם שמיטה ויובל , הוא סוד התורה עצמה
 

 וגוף משמדששה ימים הם ימי המעשה , פעולות אדם שהם שבע כוחות כל אחת כלול משבע כידוע שהם נגד שבעת ימי הבנין  :שם, רב צדוק הכהן 7
הבנין ויום השביעי הוא השלמת הבנין שבו שבת וינפש כדרך השובת ממלאכתו ומושך נפשו אליו רוחו ונשמתו היא הנשימה אחר השלמת הפעולה 

  אחד בפני עצמו הוא גם כן קומה שלימהוכל :ונמצא השביתה הוא הכח האחרון של כוחות הפעולה הבא בהשלמתה, ונפשו נוחה ממנה וזהו השלמתה
  יתברך בחוקו חוקי הבריאה' כלול משבע שיש בכל כח בפני עצמו כמה מדריגות אשר כללותם הוא שבע שזהו מספר המדריגות שבפעולה שקבע ה

 
ובכל שבוע יום , להט הוא השלמת כח השביעי שהוא כח השביתה והשלמת הפעו"והשביעי שבשביעי שהוא יום מ :שם, רב צדוק הכהן 8

 והשבת השביעית הוא השלמת כל הכוחות, ביתה והשלמת קומת אותו הכח והוא דוגמת השבתהשביעי הוא מדריגת הש
 

יתברך רוצה שיהיו נקיים ומבוררים לשם ' יתברך ומכיר שכאשר ה' והספירה היא מה שאדם מוסר כל כוחותיו לה:שם, רב צדוק הכהן 9
זה שכל כוחותיו צריכים להיות נקיים וטהורים מכל פסולת מחשבה וכל כוחו הוא רק מה שהוא משים אל לב לדעת ולהכיר , שמים הם נקיים

 מיםורצון שלא לשם ש
 

וזהו ענין , ובזה מקדש גם כל ימי החול שלו להיות על טהרת הקודש ומעין קדושת השבת,  מים:אות ימחשבות חרוץ , רב צדוק הכהן 10
 )ב"ט ע"קע(שבתות דחול הנזכר בזוהר סוף פרשת קרח 

 
 :חרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוהעד ממ) טז( :11
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which, since it comes from G-d is permanent1. In fact, all our counting during the Omer is an attempt to turn 
action and effort initiated by man into permanent, G-d-inspired holiness. This is achieved when we reach the 
49th level – a completion of the cycles of seven2.  
 The verse tells to ensure that we count a complete 49 days (תמימות) to ensure that Sefiras HaOmer 
flows into Shavuos, when we offer a מנחה חדשה – a new Mincha - the idea that what we have achieved will now 
be renewed and fresh on a continuous basis. This is the level of the Torah, as opposed to the level of nature – for 
the Torah remains always fresh and renewable to us – we always understand more and see fresh angles3. We are 
now ready for Shavuos – the receiving of the Torah. In fact, the very name Shavuos means weeks – its whole 
strength draws from the counting of seven whole weeks4. For, after the initial light of Pesach, we worked 
through these seven weeks, longing for an even higher revelation which, indeed, we achieve on Shavuos5. The 
very counting – the desire that each day be dedicated to holiness – brings us to this level6. 
 This explains why the Torah not only chose a strange way of telling us when the counting of the Omer 
begins (ממחרת השבת) but also when this counting ends7. For the day after the Omer is Shavuos, a Chag. 
Shavuos is announced in no other way. The Torah does not say, as it says with other Chagim that on the 6th of 
Sivan we should celebrate the giving of the Torah. The receiving of the Torah is intrinsically something which is 
the 50th day8.  
 It is true that announcing Shavuos in this unusual way is not unprecedented. The Torah also does not 
tell us clearly that Rosh Hashana is the Day of Judgement. In both cases, says the Kli Yakar, the Torah wanted 
us to see not a particular day, but a concept, one that would be applied every day. The Torah did have to be 
given on one particular day; but from then on we are expected to accept the Torah anew every day – with all the 
freshness, awe and enthusiasm that that entails9.  Similarly, the Torah did not wish us to make a once a year mad 
rush before Rosh HaShana to pull up our socks and then to rest on our laurels for the rest of the year. We ought 
to take every day just as seriously10. 
 But this only answers part of the mystery. For when the Jews received the Torah, Moshe Rabbeinu 
added a day of separation and so we only received the Torah on the seventh of Sivan. It turns out that the 50th 
day is the wrong day to celebrate kabalas HaTorah11! 

 
 
 

                                                            
ועל ידי ,  השבת הראשונה דגם כן תחילתו על ידי ישראל דמקדשימתט קרי ליה שבת סתם שהוא דוג" ויום המ:שם, רב צדוק הכהן 1

 :התעוררות השתדלות שלהם זוכים שנעשה מקדושה שלהם קדושה דקביעא וקיימא
 
 כל ענין הספירה לעשות מכל פעולת והשתדלות אדם קדושה דקביעא והשלמת זה הוא ביום וכך :שם, רב צדוק הכהן :םש, רב צדוק הכהן 2

 האחרון שבו נשלמה הספירה
 
דאין כל חדש , כך ליום השבועות דתקריבו מנחה חדשה שבו היא ההתחדשות אחר וצריך שיהיה תמימות שיוכל להגיע, :שם, רב צדוק הכהן 3

אבל דברי תורה צריכים להיות כל יום כחדשים וחביבים כל שעה כשעה , כל דבר כשמתיישן אין חשוב עוד שכבר הורגל בותחת השמש ו
 יש דבכל רגע יוכל להשיג התחדשות מה שלא נודע ונתגלה עדיין רהדרק תחת השמש אין חדש אבל למעלה מהשמש שהוא התו, ראשונה

 בעולם כלל
 
 גלות מתן תורה דשבועות שנקרא חג שבועות בקרא על שם ספירת השבועות הקודמות ההתוזהו: שם, רב צדוק הכהן 4
 

והספירה שהוא החשק וההשתוקקות להגיע לאור הגילוי שזהו ספירת הימים עד אותו יום שמשתוקק ,  שעל ידי ההעלם הקודם:שם, רב צדוק הכהן 5
דם המתגעגע על איזה דבר שנקבע לו זמן דסופר הימים שיש עד אותו זמן מרוב ועל כן סופר הימים כדרך א, עליו ושמח כל רגע ורגע שמתקרב אליו

  :תשוקתו וגעגועיו להגיע לאותו דבר ועל ידי אותו ההשתוקקות אחר כך כשנתמלא תשוקתו הוא מוצא בו טעם חדש הבא מרוב החביבות
 

ות הקודמות הוא הגורם למנחה חדשה זו שזוכין לה ישראל  כן הקרבת המנחה חדשה הוא בשבועותיכם שספירת השבועועל: שם, רב צדוק הכהן 6
ולהשיג התחדשות אחר כל העלם והוא הגורם ומביא לקדושת החג אחר שכבר .) ב"סנהדרין מ(שעתידין להתחדש כמותה .) ט"סוכה כ(המונין ללבנה 

  :  מחדש בכל שנה באותו יוםעל ידי זה זוכה לקבלת תורה'  הקודמות בספירתו שיהיו כל כוחותיו קודש להעותקידש השבו
 

  :ממחרת יום טוב הראשון של פסח שאם אתה אומר שבת בראשית אי אתה יודע איזהו) שם סו (- השבת ממחרת:יא י כג"רש 7
   ממחרת יום טוב-  ממחרת השבת :טו י כג"רש  

  
ועל כן תמצא טעם במלת תספרו , ט" הספירה אלא מ כבר ידעת שאין- ממחרת השבת השביעית תספרו עד : בחיי על ויקרא פרק כג פסוק טזרבינו  8

שלא הזכירה תורה חג שבועות ביחוד כשאר החגים , ט והקרבן ביום חמשים"אבל חמשים דבק לוהקרבתם כי הספירה מ, ואינה דבקה למלת חמשים
 ללמד כי הוא חג נגרר אחר מצות בא, כמו שאמר בפסח חמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות,  חג השבועותבוושיאמר כן בחדש השלישי בששי 

 :ט יום הספורים בין ראשון של פסח עד השבועות הנה הם כחולו של מועד בין ראשון של סוכות ושמיני עצרת"ומ, העומר
  
ומה . ת כי התורה צריכה להיות חדשה אצל האדם בכל יום כאלו היום קבלה מהר סיני"סימן ליום מ. ' מנחה חדשה להוהקרבתם :טז כג  יקרכלי 9

וטעם שניהם אחד הוא כמו שכתבתי בחיבורי עוללות , ה הוא יום דין"וכן לא נזכר בתורה בפירוש כי ר, ת"שלא נזכר בתורה בפירוש כי יום זה מ
כי , נילהגביל יום ידוע לפי שצריך האדם שיהיה דומה לו בכל יום ויום מכל ימות השנה כאלו באותו יום קבלה מהר סי' ת לא רצה ה"שעל מ, אפרים

שהתורה נמשלה לדד זה שכל זמן שהתינוק ממשמש בה הוא מוצא בה טעם חדש כך התורה כל ההוגה בה מוצא בכל ) ב"עירובין נד ע(ל "באמת ארז
 יום כ אין ראוי להגביל"ת אצל ההוגים בה ע"כ כל יום הוא מ"כ דין הוא שיהיה דומה אליו בכל יום כאלו היום קבלה מהר סיני וא"ע, יום טעם חדש
ת חדשים עליך ולא כדבר הישן שלבו של אדם קץ בו שהרי באמת אתה מוצא בה דבר חידוש "שיהיו ד) ספרי ואתחנן ו ו(ל "כ ארז"וע, ידוע לנתינתה

  :כ אין יום נתינתה מבואר בתורה יותר ממה שנרמז בהבאת מנחה חדשה להורות שהתורה מנחה חדשה בכל יום ויום"וע,  יום ויוםבכל
 

כדי שלא ילך אדם בשרירות לבו ויסגל עונות כל ימות השנה ויחשוב לתקן מעשיו בהיותו , ה"כ העלם יום דין של ר" הטעם גוזה :טז כג קר יכלי 10
 כסאו למשפט ומתבקר פנקסו ועל ידי זה יהיה כל יום ויום על יושב' אשר בו ישב על כסא דין אלא ידמה בנפשו כאלו בכל יום ויום ה' קרוב ליום ה

' ובחיבורי הנזכר הארכתי בב. ותפקדנו לבקרים ולרגעים תבחננו) איוב ז יח(שנאמר .) ה טז"ר(וכן איכא למאן דאמר אדם נידון בכל יום , ובהבתש
  :טעמים אלו כי נכונים למוצאי דעת

 
והיאך . בסיון'  בוה ואנחנו עושין שבועותבסיון ניתנה תור' ר עקיבא בז"א' בפ' יוסי דאמ' לן כר' העולם קיימ'  מקשיוכן :טז בעלי התוספות כג  11 

 .'זמן מתן תורתינו הרי לא ניתנה תורה עד יום ז' אנחנו מזכירים ביום א
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 בהר
  

3.Shemitah  
 
SUMMARY: 
 

Just like there is a Sabbath in time, there is a Sabbath in space – this is Shmittah, the Sabbath of the 
Holy Land. Shabbat in time testifies that G-d created the world. Shemittah actualizes our faith that G-d the 
creator looks after us at each and every moment. The cycle of seven days is a concentrated form of the cycle of 
seven years – as if time stretches out from Shabbos into Shemittah. There are many other cycles of seven, for in 
general, G-d arranged time in cycles of seven and He ensured that each cycle would end in Kedusha, in holiness. 
Seven is the unit of holiness because the physical world exists in six dimensions.   

  Shemittah is one big act of faith. Three years of crops are effected by Shemittah. Yet, in a remarkable 
statement, G-d promises us that we will have enough to eat during the Shemittah year. We are asked to believe 
that not only is our food for this time placed completely beyond human effort, but that our unique relationship 
with the land is dependent on us keeping Shemittah. The Sages attribute our exile [to being]the external 
manifestation of an inner connection that had gone awry.  (Rabbi Uziel Milevsky)  

 The verse tell us that Shmittah was given at Mt. Sinai, to teach us that Just as both the general principles 
and the details of Shemittah were said at Sinai so too both the general principles and the details of all Mitzvos 
were said at Sinai. But, why was the Mitzvah of Shemittah chosen amongst all the Mitzvos to teach us this?   
  Shmittah was chosen because of its lesson in faith. We might rephrase the Sages as saying: What is the 
continuity of faith that is taught in lesson of Shemittah which builds on the faith of Har Sinai?  Shemittah 
teaches us a faith that will inform all of the Torah and all of its commandments. We will absorb its lessons and 
apply them to the next six years, so that also when we plough and reap, and do business and consult, we will 
understand that it is G-d who gives us the strength to do all of this and it is He who determines the results. It is 
He who created and owns all things, including the very land we attempt to master.  
 If we understand this, then we will have no problem giving back to Him in the seventh year.  We 
realize that we are but custodians of His possessions, mandated only to use this world according to His Will.  
We buy, we sell – we act as masters – but none of this is permanent. Sales last only until the Yovel and every 
seven years we remind ourselves that, even until then, it is G-d who grants us whatever usage we have. For here, 
on this earth, we are but wanders – our true place is with G-d in the World to Come.  
 On Shemittah, we cease to do physical labor and invest instead in spiritual labor, just like the First Man 
did before the sin. Shemittah in a sense, is a recreation of the level of the First Man before the sin.  At Har Sinai 
the Jews again achieved this level of the First Man before the sin. And even though they lost it again with the 
Cheit HaEigel, there remained some impression on their souls. This is what we tap into each Shemittah – a 
continuation of the Mt. Sinai experience. Just like we rose above nature during Sinai, so we maintain our bond 
with that level through Shmittah. 

 To work land for six years and then desist for a full year seems foolhardy.  When Yovel followed 
Shemittah, there would be three years without planting. Had Moses made the Torah up, and claimed that it was 
G-d given, he would have been caught out the first time a Shmittah-Jubilee cycle came around, when mass 
starvation would have exposed him as a fraud. Yet, not once did Jews who kept Shmittah die for lack of food. 
Not once did their great leap of faith, to open their fields to all comers without any expectation of any 
repayment, go unrewarded.  
The verse says:  And if you will ask, “What will we eat?”  This is a strange wording, to have recorded in the 
Torah a promise by G-d as a response to a question we ask Him because our faithlessness undermines the 
natural blessings of Shemittah, G-d needs to promise a blessing even to those kind of faith-racked Shemittah 
keepers. 
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DETAIL: 
 

 
Halachik Background.  
 
There are two types of Shmittah Mitzvos: Those of the land which only apply to the Land of Israel, 

(and, to some extent to the surrounding areas1); and Shemitas Kesafim, annulment of loans, which 
applies anywhere in the world.  Finally, Yovel is a culmination of the Shemittah cycles. Shmittah today 
is only Derabanan2, as it requires the entire nation to be living in Israel for the Mitzvah to be DeOraaisa3. 
This makes the Mitzvah more lenient in several respects4.  Despite this, religious farmers in Israel, plus 
an ever growing population  are increasingly buying into this mitzvah, relying less and less on the heter 
mechirah – the selling of their land for the year to a non-Jew. There is both a positive and a negative 
command no to work on the land during a Shemittah year starting on Rosh Hashana5. One is required to 
regard all one’s produce as hefker6, and one should not plough7, plant or reap8. This would apply even to 

                                                            
1 The applicability of Shemittah to various areas requires us to understand that Bnei Yisroel settled in 
Egypt after the Exodus (1 – עולי מצריםst Temple times) but were kicked out again by Nebuchadnezer. 
When they returned again (2 – עולי בבלnd Temple times), they did not re-settle the entire original area. 
Although the land of Israel has intrinsic holiness, there is an extra holiness created by the settlement of 
the entire nation which is wha t causes certain מצוות התלויות בארץ to kick in. When the Jews were 
kicked off the land by Nebuchadnezer this kedusha was lost. Since it had been achieved by our 
conquering the land from the Kenaanim to begin with, it was lost when our כבוש was reversed. ( סוף " רמב

תרומות ומעשרות' א מהל"פ ). However, when the Jews resetteled the land under Ezra and Nechemiah, it 
was done with the added legitimacy of the Persian rulers giving their blessing. Since it was not dependent 
solely of כבוש, the Kedusha had a more permanent status. This is behind the principle of Chazal: 

 
  .קדושה שניה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא. קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

  
(It should be noted that the Har HaBayis required a similar act of sanctification, but the circumstances 
and therefore the results there are different) 
 However, as stated in the next footnote, the mitzvah of Shmittah also requires that all the 
inhabitants be on the land, making it only a Rabbinic Mitzvah today.  
 All of this leads to the following result: 

1. Places settled by  עולי מצרים but not עולי בבל were, even in Second Temple times were only 
Rabbinically proscribed for certain Shemittah things (ספיחים) but are essentially not included in 
Shmittah observance. This may include Eilat, the Gaza strip and some other areas. 

2. Syria, known as כובוש יחיד של דוד, because he conquered it prematurely before the rest of Israel had 
been conquered, is included in Rabbinic Shmittah. 

3. Amon, Moav and Egypt, even though they are included in Maaser are not included in Shmittah. 
  
 
א מהפסוק "ד דף לו ע"בגיטין פ' ומקור לדבר הגמ וכמו שמיטת קרקעות  היוםמצוה זו אינו אלא מדרבנן וכן בנוגע לשמיטת כספים גם  2
כספים נוהג  בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחד שמיטת קרקעות ואחד שמיטת כספים בששמן ששמיטת –וזה דבר המשיטה שמוט ) דברים טו(
  ה שמיטת כספים "כ שמיטת כספים ובזמן שאין שמיטת קרקעות נוהג ה"ג

  .)ל"שאין נוהגים ברוב ארצות בחו) סז' ם ריש ס:חו(א "ל אלא שכתב הרמ"כ בחו"ומעיקר הדין נוהגת שמיטת כספים ג
שבעינו כל יושביה (ה רק בדרבנן ובמנחת חינוך בסוף מצוה פד כתב שנראה מלשון יחינוך שסובר שאפיךו בבית שני שמיטה הית

 ז דאורייתא "ם ששמיטב בזה"והביא שם את דברי הכסף משנה שסובר שדעת הרמב)  בבל42 000עליה ורק באו 
 
   בזמן שישראל שם– שנאמר כי תבאו אל הארץ  3
  

The laws of Yovel are even more stringent, requiring that the all the tribes of Israel be present on the 
land. Therefore, Yovel has not applied for about 200 years prior to the destruction of the First Temple, 

when Shevet Reuven and Gad were exiled.  
  
פירות לפחות צריך לנטוע יד יום הקליטה של הזריעה צריך להיות לפני ראש השנה ולכן ב, מ"מ.  וכגון תווספת שביעית שאינו נוגע היום 4

  לפיות לפני ראש השנה
  
חינוך ( 'ושבתה הארץ שבת לד: ויקרא כה ב/ )ב"חינוך מצוה קי (בחריש ובקציר תשבת): כי תשא(שמות לד כא : שביתת הארץע של "מ   5

 )ו"שכמצוה 
  
  

  )ד"פחינוך מצוה ( והשביעת תשמטנה ונטשתה):  משפטים(שמות כג יא : עשה: להפקיר התבואותע "מ 6 
 
  (וכן כתוב בחריש ובקציר תשבות ( חרישה אינה נזכרת בנפורש בקרא אלא תולדה היא  7
  

והנה זריעה בירקות היינו זמירה באילנות וקצירה בירקות היינו בצירה . זמירה ובצירה. זריעה וקצירה:  מלאכות4  התורה מזכירה  8
  . באילנות

  )ו"שכחינוך מצוה  (שדך לא תזרע' ובשנה השביעית וגו): בהר(ד ויקרא כה :  התבואה עוזרת לא ל"מל
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a pot-plant in one’s court yard as well as to grafting. One has to regard all produce as having Kedushas 
Sheviis, eating it in its preferred way and neither selling it1 nor throwing it away2. One may only keep in 
storage such products as long as they are available in the field. At the end of this period, one must make 
even fruit and vegetables (and their products) available to all, all be it only briefly3.  

At the end of the Shmittah year, there is an obligation to absolve anyone who owes you money from 
having to repay (  We are commanded not hold back and avoid making loans close to .4( שמיטת כספים
Shemittah out of concern that we will not be able to reclaim the loan5. We are only required to observe 
this towards our fellow Jew6. In addition, the Sages introduced a Pruzbul, a document which legally 
entrusts our loans into the hands of Beis Din, a procedure which allows us to reclaim loans after 
Shemittah after all.   

Shemittah of the land applies only in Israel whereas Shmittah of loans applies everywhere.
 One other significant Shemittah mitzvah is the release of Hebrew servants7, generally those who 
were undergoing rehabilitation for theft. There are several other ways in which a Hebrew servant may 
have been freed. If, however, hewas still in servitude by the Shemittah year, then this was the final time 
for his release. This release had to be accompanied with enough provisions to give him a new start in 
life8.  

The Shmittah cycle is counted from the creation of the world9. After counting seven Shemittah 
cycles10, in the 50th year, the Yovel year was proclaimed and sancified11. The Shofar was blown on Yom 
Kippur of that year12, and similar laws to Shmittah applied to working the land13. But there were other 
things as well. Any urban or agricultural land which had been sold had to return to its original owners14, 
Hebrew slaves were set free15 and a year of freedom (דרור) was declared. 
  

                                                                                                                                                                                         
פ שהפסוק גבי זמירת האילן מזכיר " ואע-)ז"שכחינוך מצוה  (וכרמך לא תזמור): בהר(ויקרא כה ד :  האילן  אתרוזמת לא ל"מל

 דווקא כרם לומדים בנין אב לכל שאר האילן
ובכלל האיסור שלא יקצר עבור השבתת . או מה שזרעו בה בשישית, מםהיינו הדברים שמצמיחים מעצ (לא לקצור ספיחיםת "מל

   )ח"חינוך מצוה שכ( את ספיח קצירך לא תקצור) בהר(ויקרא כה ה : )ל אסרו באכילת ספיחים לגמרי"וחז. השדה
  )ט"חינוך מצוה שכ( ואת ענבי נזירך לא תבצר): בהר(ויקרא כה ה : לא ללקט פרות האילן בשביעיתת "מל

  
  ל לאכלה ולא לסחורה" ודרשו חז- והיתה שבת הארץ לכם לאכלה): בהר(רא כה ו ויק 1
 
ן "ע להרמב"זו מ  (לעשות סחורה איתם  להשתמש בפירות שביעית לאכילה או בכל שימוש אחר הרגיל בהם ולא להפסידם ולא  2
  )ם לא מנה אותה" והרמב השמטות העשין גב
 

  ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול ): בהר(ויקרא כה ז : ין זה בשדה להפקיר פירות שביעית כשכלה מ–ביעור   3
  

  )חינוך תעה (שמוט כל בעל משה ידו): ראה(דברים טו ב :  כספים טיהשמע ל" מ 4
  'כי קרא שמוה לד' לא יגוש את רעהו וגו): ראה(דברים טו ב : לא לטבוע חוב שעבר עליו שביעית  

 
  פ"חינוך מצוה ת  השמר לך פן יהיה דבר): ראה(דברים טו ט :  מפחד שמיטהלא להימנע מלהלוות 5
 

  ו"חינוך מצוה תע  את הנכרי תגוש): ראה(דברים טו ג :לטבע חוב שחייב לנו הנכרי אפילו בשנת שמיטה 6
 

ר שכיר עבדך שש שנים וברכך כי משנה שכ, לא יקשה בעינך בשלחך אותו חפשי: דברים טו יח: לא למנוע מלשלוח עבד עברי בשנת השמיטה 7
  ם"ג ולא מנה אותו הרמב"בה, )השמטות הלאוין טז(ן "רמב אלוקיך בכל אשר מעשך ובכל משלח ידך' ד

  
   א"חינוך מצוה תפ  וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם): ראה(דברים טו יג : לא לשלוח עבד עברי ריקם8

 ב"חינוך מצוה תפ תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבךהעניק ): ראה(דברים טו יד : להעניק לעבד עברי
 

ה שצריכים לחלק כל השנים מבריאת "ם והגאונים  זלה"במנין שנות השבע הסכימו הפוסקים כהרמב: ל בריש חיבורו"ל הרב טוקצינסקי ז" ז9
ימו האאחרונים שאין לחשוב זאת עוד והסכ. וכן מנהגנו בידינו, וכך קבלו הדורות איש מפי איש) נא' ראה כפתור ופרח פ(העולם לשבעיות 

  לספק
  

         ימי שבע שבתת השנים       והיו לך , וספרת לך שבע שבתת שנים שבע פעמים): בהר(ויקרא כה ח : לספר שנות היובל 10
  )ל"שחינוך מצוה  (תשע וארבעים שנה

 
  )ב"מצוה תפב ו"של חינוך מצוה (וקדשתם את שנת החמשים שנה): בהר( ויקרא כה י : לקדש שנת היובל 11

 
ביום הכפורים תעבירו , לחדש      והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור ): בהר(ויקרא כה ט : כ"לתקע בשופר ביו  12

  )א"שלחינוך מצוה (שופר בכל ארצכם 
  

  )ג"שלחינוך מצוה (לא תזרעו ): בהר(ויקרא כה יא : לא לעבוד אדמה ואילן 13
   )ד"שלחינוך מצוה  (ת ספיחיהולא תקצרו א: לא לקצור הספיחים

   )ה"שלחינוך מצוה  (ולא תבצר את נזריה): בהר(ויקרא כה יא : לא ללקט פרות האילנות
 

ם לא "רמב-   כי לי הארץ, לצמיתות    והארץ לא תמכר ): בהר(ויקרא כה כג ): מכירה קיימת(שלא תמכר הארץ לצמיתות  14
  ט"חינוך מצוה של; יא' שמטה פ' הל, תעשה רכז
   )מ"שחינוך מצוה  (ובכל ארץ אחוזתכם גאלה תתנו לארץ ): בהר(ויקרא כה כד : החזיר הקרקעות ביובלל

ימים תהיה , גאולתו עד תם שנת ממכרו ואיש כי ימכור  בית מושב עיר חומה והיתה): בהר(ויקרא כה כט : 14לדון בדין בתי ערי חומה
  )א"שמחינוך מצוה  (גאולתו

 
15 This is referring to Hebrew slaves who had elected not to go free after their six tenure with their 
masters.  
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 Just like there is a Sabbath in time, there is a Sabbath in space – this is Shmittah, the Sabbath of 
the Holy Land1. Shabbat in time testifies that G-d created the world. Shemittah actualizes our faith that G-d 
the creator looks after us at each and every moment. 
 The Malbim points out that the word here used for Shemttah   שבת שבתון  - only appears by the 
Sabbath and Yom Kippur (The word שבתון alone is also used by festivals)2. In addition the words שבת לה'  are 
used here. These words are used only for Shemittah and Shabbos3. Shabbos itself is a time when not only man 
but all his possessions, his donkey and his ox, come to rest. It would have been fitting that the very ground 
would rest on Shabbos, and nothing would grow on that holy day. But nature continues its natural flow  -  עולם
 and bring forth its produce, even on Shabbos. And therefore G-d implemented a Shemittah year, the ,כמנהגו נוהג
seventh, to complete the rest idea4. The  Malbim shows that years are also really cycles of days, as if time were 
stretched out5.  

Shemittah is one big act of faith. We have seen how three years of crops are effected by 
Shemittah. Yet, in a remarkable statement, G-d promises us that we will have enough to eat during the 
Shemittah year6. We are asked to believe that not only is our food for this time placed completely beyond 
human effort, but that our very existence in the Holy Land is dependent on us keeping Shemittah7: 

The essence of the Jewish people’s relationship to the Land of Israel is dependent upon faith.  And 
they express this faith by keeping the laws of the Sabbatical year, looking to G-d alone for their livelihood. Their 
failure to keep these laws resulted from their lack of faith and it led to a severance of their unique relationship 
with the Land of Israel. The punishment of exile was but the external manifestation of an inner connection that 
had gone awry.  (Ner Uziel, of Rabbi Uziel Milevsky, pg. 109). 

This is a remarkable idea, that our faith in G-d is the source of our security on the land. This idea 
goes even further:  

Our parsha opens with the words  
 

 וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר  )א(
 
On which the Sages comment:  

  
ת נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרו  ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצומה

ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני כך ) ופרטותיה(כללותיה 
  8)כ"ת(שנויה 

 
 What does Shemittah have to do with Har Sinai, they ask? And they answer: Just as both the general 
principles and the details of Shemittah were said at Sinai so too both the general principles and the details of all 
Mitzvos were said at Sinai. But, we could ask, why was the Mitzvah of Shemittah chosen amongst all the 
Mitzvos to teach us this9?   
 Clearly, Shmittah was chosen because of its lesson in faith. We might rephrase the Sages as saying: 
What is the continuity of faith that is taught in lesson of Shemittah which builds on the faith of Har Sinai? (Sfas 
Emes, Ohr Gedalyahu10). Shemittah teaches us a faith that will inform all of the Torah and all of its 
commandments. We will absorb its lessons and apply them to the next six years, so that also when we plough 
and reap, and do business and consult, we will understand that it is G-d who gives us the strength to do all of 

                                                            
   בארץ ישראל בחינת גן עדן–יש שבת בזמן ויש שבת במקום : עא' אור גדליהו עמ 1
  
כי בכל המועדים אמר .(פ"יוהכלשון שבת לא נמצא רק בשבת בראשית וב. ' שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה-ז:  התורה והמצוה: ם"מלבי 2

  .וגם ביום הכפורים אמר שבת שבתון הוא לכם) שבתון
  
 לא נמצא רק בשבת ובשמיטה'  ולשון שבת לה  : ם שם"מלבי 3
  
ראוי שתנוח גם הארץ ולא תגדל פרותיה ביום ' כי הם עדות הציווי במצות שבת למען ינוח שורך וחמורך וכל אשר לך הי :ם שם"מלבי 4

כ בחר שמיטת הארץ אחת לשבע שנים להשלים בהם שביתת השבתות של שש "עולם כמנהגו נוהג והטבע תתיגע ותעבד כדרכה ועהשבת אך 
ל אחר שש שנים רצופים תזרע ותאסף והרץ לא תשבת בשבת "ר. ש שש שנים תזרע שדך ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"וז השנים

. א בתוכחה"דייקא הוא שבת בראשית אשר בו שבת וינפש ועז' שבת לה' ומפ. תות שש השניםלכן בשנה השביעית שבת שבתון להשלים שב
  ל בשבת בראשית של השש שנים"ר. כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתותיכם

    
ח תסבב כל א ממזרח למערב וידע שתנועות השמש העצמית ממערב למזר"ל פ"וידוע ששם יום הונח סבוב השמש בכל מע: ם שם" מלבי 5

כי בשנה משלמת ) שגם על השנה בא לשון ימים ימים תהי גאולתו(,כ יש שני מיני ימים יום של היקף היומי ויום של היקף השנתי"וא. השנה
  .כי ימי האדם נחשבים בהיקף תהלוכת השמש בגלגלה ממערב למזרח. ש עוד כל ימי הארץ"והם הנקראים ימי הארץ כמ. כ היקף הגלגל"ג
וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה ) כא:(י תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנווכ) כ (6

  :וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן) כב( :לשלש השנים
 
  וישבתם עך הארץ לבטח:  כה יח 7 

   אז תרצה הארץ את שבתותיה-)  בחקותי-כו לד (מיטה ישראל גולים שנאמר שבעון ש: י"רש  
   
  י כאן"מובא ברש 8
 
  דכמו שכן היה אפשר ללמוד זאת על ידי מצוה אחרת , ב מה הרמז בענין שמיטה אצל הר סיני"ואכתי צ: קטז' עמ, נתיבות שלום 9

, מעמד של גבורה נפשית, כי מצות השמיטה המשך ממעמד הר סיני... י מה שמיטה יש בה ענין זה של הר סינ:  ע –סט  אור גדליהו דף 10
כן היא מצות השמיטה שנה אחת של השתקת הרצונות ובטחון גמור ', מעמד של  השתקת כל שאר הרצונות ומסירת נפשם אך ורק לעבודת ד

  ".גבורי כח עושי דברו"ה "בהקב
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this and it is He who determines the results1. It is He who created and owns all things, including the very land 
we attempt to master2.  
 Shemittah is, in a sense, a recreation of the level of the First Man before the sin. Man was born to toil – 
 representing לעבדה ולשמרה – Before the sin, that toil was expressed as a purely spiritual effort .אדם לעמל יולד
the positive and negative Mitzvos respectively. After the sin, however, man would now have to labor in a 
physical way as well – בזעת אפיך. However, on Shemittah we no longer toil. We again eat the food that G-d 
prepares us without our own labor. We live for a year at the level of the First Man before the sin3. At Har Sinai 
the Jews again achieved this level of the First Man before the sin. And even though they lost it again with the 
Cheit HaEigel, there remained some impression on their souls. This is what we tap into each Shemittah – a 
continuation of the Har Sinai experience. Just like we rose above nature during Sinai, so we maintain our bond 
with that level through Shmittah4. 
 This is what the Sages mean when they give us the puzzling wording at the beginning of Avos: Moshe 
receive the Torah from Sinai. The commentators point out that the wording should have said, Moshe received 
the Torah from G-d5. But what the Sages are telling us is that Moshe received the Torah in the midst of the Sinai 
experience – מעמד הר סני. For besides the giving of the Torah at Sinai, there was the experience of Sinai -
Maamad Har Sinai – whose purpose was to instill a deep and lasting faith6. The faith of Sinai, was one that was 
intended to go further than our minds, an abstract, intellectual faith; further even than our hearts. It was designed 
to seep into our very bones7.  
 That experience became the basis of our faith. This faith was consolidated with the first 
Commandment, I am the Lord your G-d8. But it is really the general root of all the Mitzvos, even though each 
one may have its own, additional spiritual value9. Now the Mitzvah of Shemittah, the Mitzvah of faith, was 
chosen to teach that the general purpose of all Mitzvos is faith ( אף כולן... מה שמיטה נאמרו כללותיה בסיני  )10. 
  If you want to see the Sinai-faith at work, go witness the Jewish people keeping Shemittah. Go see an 
entire nation stop their entire agricultural production for a year or more, and do it fearlessly. Go see a faith 
which promises just the opposite of what nature would dictate: Keep the Shemittah and your life on the land will 
be a happy and a productive one. Violate Shemittah and you will face exile and dispersion11. For Shmittah-faith 
is indicative of whether you really believe that G-d gave this land to His Chosen People to begin with12.   

                                                            
נוטל האדם את כח הבטחון לשאר השנים שגם ... ומשנה זו ,  שיהיה שותק ובוטחה"מצות השמיטה היא הבחון בהקב: אור גדליהו דף סט 1

  .הנותן לו כח לעשות חיל' בשעה שעובד וקוצר ואוכל יהיה בוטח בד
   
טוקצינסקי שמעיקר הטעמים של שמיטה הוא להראות שאין לאדם קנין פרטי עולמי באדמת ארץ ישראלשהיא ' בספר השמיטה של הר 2

  .  שנים7עם ישראל כולה במעגל חוזר בכל שייכת בכללה ל
  
ולאחר , ת"ע ומצוות ל"מצ, אז האבודה היא לעבדה ולשמרה, כשהאדם במדריגה גבהה כמו אדם הראשון קודם החטא:  אור גדליהו דף ע 3 

וינחהו )  ה–שית טז ברא(כתוב במדרש רבה ]ו... [אז העבודה היא באופן אחר לעבוד את האדמה אשר לוקח משם , החטא שנתגרש מגן עדן
וכן הוא לענין . הרי שבת היא בבחינת גן עדן והעבודה בגן עדן היא לעבדה ולשמרה. א וינח ביום השביעי" נתן לו  מצוות שבת כד–בגן עדן 

ן ויש יש שבת בזמ). ן"ועיין אבן עזרא ורמב( כשם שנאמר בשבת בראשית –' י לשם ד"ופירש רש. 'שמיטה שנאמר בה ושבתה הארץ שבת לד
  בחינת גן עדן  –בארץ ישראל ,  שבת במקום

 
י לפני הר סיני היינו שנתעלו "כי כל ענין השביתה היא ביטול הטבע שקרבנו הש. 'בהר סיני כו'  השמיטין ויובלות דכבענין :]ד"תרמ[שנת   אמתשפת 4
. וזה אות השבת ביטול המלאכה. י לצאת מן הטבע" בכח בנשיש. ז נשאר הדביקות לזמנים"עכ' והגם כי נאמר אכן כאדם כו. י להיות כמלאכים"בנ

ז הוא טפל ופרוזדור לטרקלין והנייחא של "ל שלא להיות טבועים תחת ההרגל והטבע רק לידע שכל עוה"ובשמיטה היה כל השנה שביתה הכל כנ
  .וי זמנים בשמיטהלכן היה תמיד שינ. איש ישראל היא בעת השביתה ממעשים של הטבע שזה עיקר חיות איש הישראלי

 
  .ה"ל משה קבל תורה מהקב"שהיה צ... משה קבל תורה מסיני ) אבות א(ל "פ מה שאמרו חז"ויבואר  ע: קיז' עמ, נתיבות שלום 5
   
ל דקאי על מעמד הר סיני שהיה "ה וי"והיה צריך לומר משה קבל תורה מהקב... משה קבל תורה מסיני : ל"חז] אמרו: [ נתיבות שלום שם 6
  ... היסוד לכל התורה והמצוות הוא ענין האמונה ] והיינו[קדמה לקבלת התורה  הה

  
 .שגם אבריהם ראו כי אין עוד מלבדו... ולמעלה מהם בחינת אמונת האברים ... ויש אמונת האברים ... יש אמונת המח : קיז' עמ,   נתיבות 7

כ ויחרד כל העם אשר "וע... גם אבריו מאמינים וחדורים בבהירות האמונה  ]עד ש... [ שסיני היה הגילוי הנשגב ביותר בבהירות האמונה .…
שגם אבריהם ראו והכירו כי אין עוד מלבדו וזהו פירוש ... כי התורה ניתנה באימה ביראה ברתת ובזיע .) ברכות כב(ל "במחנה וכמשאחז

 משה קבל תורה מסיני שהכוונה על בחינה זו של אמונת האיברים
  
, דהנה היסוד דכל התורה והמצוות הוא ענין האמונה, ל דקאי על מעמד הר סיני שהיה ההקדמה לקבלת התורה"וי:  קיז' עמ, םנתיבות שלו 8

 וימרד כל העם אשר במחנה ופרחה נשמתם מגודל הגיולויץ ... שזו היתה השברה הראשונה מעשרת הדברות 
 
השורש הכללי של כל , נשמת כל התורה וכל המצוות הויא האמונה, יך אמונהכל מצות) תהלים קיט(והנה כתיב   :קיז' עמ, נתיבות שלום 9

  .  ומלבד זה יש לכל מצוה ענין פרטי הייני ענין סגולי המיוחד המצוה זו, המצוות הוא ענין האמונה
  
. רטותיהן כל מצותיך אמונהשגילוי האמונה שהיה בהר סיני הוא שורש כל המצוות כללותיהן  ופ,  ונאמרו מסיני :קיז' עמ, נתיבות שלום 10

 'וכו,  בבחינת אמונת האברים, אך מיחדת מצות שמיטה שהיא השיא במדרגת האמונה
  

את אשר ' והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה וגו: וכדכתיב בתוכחה בפרשת בחקותי 11
  לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה

והחטא הפרטי היחיד שנכתבו הוא החטא שלא , בתוכחה נכתבו רק חטאים כלליים ולא חטאים פרטיים" לום שםוכתב הנתיבות ש  
גילוי עריות , גלות באה לעולם בעוון עבודה זרה, )ה"פ(א באבות "וכן מד. שמשום כך והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה,שמרו שמיטה

. ד מובן שבעטיים באה גלות שהם ג העברות החמורות ביותר שדינן ביהרג ואל יעבור"פע וש"ז ג"בשלמא ע. ושפיכות דמים ושמיטת הארץ
  . אבל במה מיוחדת שמטה משאר כל המצוות שבשבילה גלות באה לעולם

  
12 Rabbi Uziel Milevsky: Ner Uziel (Vol 2, pg. 110) 
 At the opening of Bereisih, Rashi comments: 
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 If you do, then you will have no problem giving back to Him in the seventh year. You know that He is 
the true owner of the land1. We are but custodians of His possessions, mandated only to use this world according 
to His Will2.  We buy, we sell – we act as masters – but none of this is permanent. Sales last only until the Yovel 
and every seven years we remind ourselves that, even until then, it is G-d who grants us whatever usage we 
have3. For here, on this earth, we are but wanders – our true place is with G-d in the World to Come4.  

Shemittah is a cycle of seven, just like Shabbos is. (Sefer HaChinuch). G-d arranged this time in cycles 
of seven5  and He ensured that each cycle would end in kedusha, allowing for all the other days to contribute to 
that final day and thereby be elevated by it6. Seven is the unit of holiness because the physical world exists in 
six dimensions. The seven comes to unify these six into a higher whole7. We commit ourselves to an extensive 
response to each level of seven, keeping Shabbos, Shmittah and finally Yovel (a cycle in years of 7 x 7, just as 
Shavuos is such a cycle in weeks8), because the principle behind it all – that G-d is the creator of everything ex-
nihilo and continues to sustain that creation – is so fundamental. Each action reinforces the picture we paint 
indelibly on our heart and in our minds of this event. (Chincuh)9. 

And so, wherever we look, we see this seven cycle: seven days of shiva brochos and of mourning10, 
seven days of purity after a Nidah cycle, a Metzorah and after impurity from a dead body, seven days of Pesach 
and Sukkos, and more11.  The verse testifies that man’s average life-span is 7 year (ימי שנות האדם שבעים שנה ) 
and, as he tunes into all the cycles of seven, he realizes that his life is one big life of seven12. And so, he is given 
constant reminders, constant markers of his progress, constant mini-cycles to break out of his rut and routine.  

                                                                                                                                                                                         
G-d begins the Torah with an account of Creation in order to declare His works to His people. Lest the nations 
of the world accuse the Jewish people of usurping the land that had belonged to the seven Canaanite nations 
and unlawfully banishing its inhabitants, the Torah opens with a declaration: The Earth belongs to G-d – His to 

give to whomever He pleases. 
 Rashi’s word have been often interpreted as G-d’s response to the nations – the answer the Jewish 

people may use to the recurring accusation that the Land of Israel is not theirs. But how likely is it that other 
nations will believe what is written in our tradition? Why should they accept our word over their own? 

In truth, more than a response we may give to other nations, G-d’s message is a guarantee for the 
Jewish people themselves. “If your faith in My word is steadfast, if you believe that the earth is Mine alone –to 
give to whomever I please – then other nations will believe it as well. It is only your faith that the Holy Land 
belongs to you that convinces the nations of your rightful claim to the land. On the other hand, when your 
conviction that you own the land is weak – due to a lack of faith on you part – the nations too will question the 

legitimacy of your claim and will make claims of their own.  
 
פ שאסרתים עליך לא באכילה ולא בהנאה אסרתים אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית אלא הכל " אע-' שבת הארץ וגווהיתה : י כה ו"רש 1

 :יהיו שוים בה אתה ושכירך ותושבך
  
 כי הוא אין בעל השדה בהחלט אלא הוא כגר בארץ: כלי יקר כה ח 2
 
 לכל מעשיו וכי הוא אינו בעל השדה בהחלט אלא הוא כגר כך צוה לקדש את שנת החמשים להודיע כי יש גבול וקצבה  :כלי יקר כה ח 3

  כי לא השליטה האלהים למכור דבר שאינו שלו. בארץ ואין לו כח בה כי אם חמשים שנה לפיכך והארץ לא תמכר לצמיתות
 
ב כי אז "מ שדווקא לעה"מדסמך אתם עמדי אל תושבים ש.  וזהו שנתן טעם ואמר כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי :כלי יקר כה ח 4

  :ה נתן לך הארץ בתורת אריסות או בתורת שאלה ואיך תמכור דבר שאינו שלך"והקב, ז אתם גרים"אתם עמדי שם אתם תושבים אבל בעה
  

5 i.e. He did two things: He arranged time to move in cycles, and He decreed that each cycle would 
amount to seven. 

  
 והוא מספר השבעה ימים שראוי שיקרא שעור …ואולם גזרה חכמתן שיהיו הימים כלם מתגלגלים בשיעור מספר אחד : ז"ד פ"ח'  דרך ד 6

 בהיות החלק הזה סוף הסבוב …פ שרובם חול "שאע, ומצא זה עלוי גדול לכל הימים,  והנה כיוונה שסוף הסבוב יהיה תמיד בקודש…. שלם
  עד שנמצא כל ימות האדם מתקדשים , תקן ומתעלה על ידי זהנמצא הסבובכלו נ,וחתומו

  
דע כי הזמן יש לו יחוס אל הגשם ודבר זה מבורר למי שעיין בחכמה כי ההמשך והחלוק אשר יש לזמן הוא דומה להמשך :  סו' פ', גבורות ד, ל"מהר 7

ותמצא שהגשם יש לו חלופי ו צדדין והם  …  מתחדש מן התנועהועוד כי הזמן נתלה בגשם כי הזמן. שכל גשם יש לו משך והוא נחלק, וחלוק הגשם
אמנם יש בו שביעי . וכל שש צדדין  אלו מתיחסין אל הגשמית בעבור שכל צד יש חו רחוק וזהו גדר הגשם, המעלה והמטה ימין ושמאל פנים ואחור

ולפיכך יש גם כן לזמן המתיחס , תי גשמי שאין לו רחוקוהוא האמצעי שאינו נוטה לשום צד ומפני שאינו מתיחס לשום צד דומה לדבר שהוא בך
ונמצא כי שבעת ימי שבוע  הם דומים לגשם הפשוט שיש לו ששה קצות והאמצעי , אבל השביעי קדוש, ומשתתף עם הגשם ששה ימים והם ימי חול

  .שבשניהם זהו ענין ששת ימי חול והשביעי הוא קדש
 

8 So too, Shavuos is a time of true freedom – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה – freedom being 
defined as the person who truly rules over himself, something which is not possible without the Torah. 
  

  כענין שאנו מוניו ששת ימי השבועוהוא ... משרשי המצוה  לקבוע בלביבו ולצייר ציור חזק במחשתינו ענין חידוש העולם : ד" חינוך פ 9
  
  רקאנטי 10
  
  אברבנל 11
  
 אברבנל 12
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But of all these cycles it is Shabbos and Shemittah that end, par excellence, with Kedusha. Rashi and 
the Ramban tell us that whereas Shabbos is testimony to the actual seven days of Creation, Shemittah is 
testimony to the translation of those creative days into world history and the length of days. Shabbos is a 
concentration of time, a day that encompasses all other days1. Shmittah is the translation of that concentrated 
time into the time experience. The Eved Ivri goes free on Shemittah, as does the Eved Kenaani on the Shemittah 
of Shemittahs, Yovel. Their freedom from the shackles of this worldly subjugation is testimony to the higher 
spiritual reality that these days bring2. World history is divided, say Chazal into Seven thousand years.  

No natural law of agriculture could ever have dictated a Shemittah. Common sense farming would 
determine that lands lie fallow every second year, using alternating fields to ensure crop continuity3. To work 
land for six years and then desist for a full year seems foolhardy. Indeed, since Torah-mandated Shemittah 
required a phasing out of farming starting a full six months before (תוספת שביעית)4, and there was a lag time 
after Shemittah, until crops could be planted and then reaped, we are talking about almost two years. When 
Yovel followed Shemittah, this would come to three years! Had Moses made the Torah up, and claimed that it 
was G-d given, he would have been caught out the first time a Shmittah-Yovel cycle came around, if not the 
first Shmittah year, when mass starvation would have exposed him as a fraud5. Indeed, if Moses was Chas 
VeShalom a fraud, he would not have been so stupid as to include a Shmittah law to begin with. Yet G-d does, 
anticipate that we will be challenging Him on this6 and delivered, again and again. Not once did Jews who kept 
Shmittah die for lack of food. Not once did their great leap of faith, to open their fields to all comers without any 
expectation of any repayment7, fail to teach them, in a tangible way, that G-d is looking after us8.  

We do not starve during Shmittah because the very nature of Mitzvah was designed to bring blessing 
into the world. But, perhaps we will be people of little faith. Perhaps we will ask, despite G-d’s promises, What 
will we eat? This is a strange wording, to have recorded in the Torah a promise by G-d as a response to a 
question we ask Him9.  Because our faithlessness undermines the natural blessings of Shemittah, G-d needs to 
promise a blessing even to those kind of faith-racked Shemittah keepers10. 

 This, says, the Nesivos Shalom11 is why Shemittah was chosen as the example through which we learn 
that all the Mitzvos were given, in general and in detail, at Sinai12. For besides the giving of the Torah at Sinai, 
there was the experience of Sinai -Maamad Har Sinai – whose purpose was to instill a deep and lasting faith13. 
The faith of Sinai, was one that was intended to go further than our minds are even our hearts. It was designed to 
seep into our very bones14. If you want to see the Sinai-faith at work, go witness the Jewish people keeping 

                                                            
וכך בנפש יש נפש אחד שכוללת כל הדור והוא פרנס , כמו שיש אבן שתיה שממנו הושתת העולם והיא שורש כל העולם: צדקת הצדיק קעב 1

  )ום השבתוכן בזמן יש זמן שכולל כל הימים והוא י. הדור כידוע וכן הכוללת כל הדורות כנודע
  עיין עוד בפרי צדיאק מאמר ב

  
(This is similar to the Even haShetiyazi from which all space developed. Similarly, there is one soul in 
generation which encompasses all the spiritual realities of all the souls.) 

 
כי השנה השביעית לעבד שבתון ממלאכת , עוד זכר למעשה בראשית כשבת] שחרור העבד בשמיטה[ה   ויש ב:ן על שמות פרק כא פסוק ב"רמב 2

 כי השביעי נבחר בימים ובשנים ובשמטות, אדוניו כיום השביעי ויש בה עוד שביעי בשנים שהוא היובל
 
   כלי יקר 3
  
   קודם שנת השמיטה הלכה למשה מסיני שצריך להמנע מכל עבודת הארץ האסורה בשמיטה שלושים יום 4
  
   כעין הדברים האלה כתב החתם סופר 5
  
  וצויתי את ברכתי... '  וכי תאמרו מה נאכל וכו 6
  
  ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה על הגמול: ד" חינוך פ 7
  
לעולם כל גדולי קרקעותיו ' ת כי כל המוציא בלבבו לתת ולהפקי"בשיועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון :  חינוך שם 8

  ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת ומלומד בכך הוא וכל המשפחות כל ימיו לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון
   
היה די באומרו וצויתי את ברכתי וממילא לא יקשה ש... א "זושא זי' ק ר"ד בנועם אלימלך בשם אחיו הרה" וכמ:קיח' עמ, נתיבות שלום 9

  'שום אדם מה נאכל וכו
  
שזהו הטבעיות של מצוה זו מכח , כח המיוחד של מצות שמיטה הוא שבאופן טבעי היא ממשיכה ברכה:  קיט–קיח ' עמ, נתיבות שלום 10

 שהאמונה והבטחון הם צינור השפע שעל ידו נשפעת  כיון, ואינו צריך לצווי מיוחד של ברכה... בהירות האמונה שבה שהיא נותנת ברכה 
ןאטרחו כלפי שמיא כביכול לצוות , אז נעשה פגם חלילה בהשפע... היינו שיפךו מהבטחון , אך כי תאמרו מנ נאכל... תמיד הברכה לישראל 

  הברכה מחדש ציווי מיוחד
  

   ריש פרשת בהר 11
  

  'אל אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ לדאל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני ישר'  וידבר ד 12
אלאמה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף . מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצוות נאמרו מסיני: י"רש  

  י שלהתורת כהנים "ש הסבר רש"כ ע"כולן נאמרו כללותיהן ןדקדוקיהן מסיני כךשנויה בתו
  

ל דקאי על מעמד הר סיני שהיה "ה וי"והיה צריך לומר משה קבל תורה מהקב... משה קבל תורה מסיני : ל"זח] אמרו: [ נתיבות שלום שם 13
  ... היסוד לכל התורה והמצוות הוא ענין האמונה ] והיינו[ההקדמה לקבלת התורה  

  
כ ויחרד "וע... ורים בבהירות האמונה  גם אבריו מאמינים וחד]עד ש... [שסיני היה הגילוי הנשגב ביותר בבהירות האמונה :  נתיבותשם 14

שגם אבריהם ראו והכירו כי אין עוד מלבדו ... כי התורה ניתנה באימה ביראה ברתת ובזיע .) ברכות כב(ל "כל העם אשר במחנה וכמשאחז
  וזהו פירוש משה קבל תורה מסיני שהכוונה על בחינה זו של אמונת האיברים



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 172 of 215 

Shemittah. Go see an entire nation stop their entire agricultural production for a year or more, and do it 
fearlessly. Go see a faith which promises just the opposite of what nature would dictate: Keep the Shemittah and 
your life on the land will be a happy and a productive one. Violate Shemittah and you will face exile and 
dispersion1. For Shmittah-faith is indicative of whether you really believe that G-d gave this land to His Chosen 
People to begin with2.   

After keeping Shemittah, life will never be the same again. We will realize that, in all the other years, 
G-d sustains us at His Will and not because of any special business deals or professional achievements on out 
part3. Having made the transition from the desert where our every need was taken care of, to the Land where we 
have to toil to plough and sow and reap, Shmittah will change our relationship to that and all other work. Our 
understanding of Who makes it happen will be different, and therefore our ability to be kind and to give much 
expanded, and our feeling of security hugely increased.  

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                         
  
את אשר לא ' היתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה וגוו: וכדכתיב בתוכחה בפרשת בחקותי 1

  שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה
והחטא הפרטי היחיד שנכתבו הוא החטא שלא , בתוכחה נכתבו רק חטאים כלליים ולא חטאים פרטיים" וכתב הנתיבות שלום שם  

גילוי עריות , גלות באה לעולם בעוון עבודה זרה, )ה"פ(א באבות "וכן מד. ועריכם יהיו חרבהשמשום כך והיתה ארצכם שממה ,שמרו שמיטה
. ד מובן שבעטיים באה גלות שהם ג העברות החמורות ביותר שדינן ביהרג ואל יעבור"ע ושפ"ז ג"בשלמא ע. ושפיכות דמים ושמיטת הארץ

  . ולםאבל במה מיוחדת שמטה משאר כל המצוות שבשבילה גלות באה לע
  

2 Rabbi Uziel Milevsky: Ner Uziel (Vol 2, pg. 110) 
 At the opening of Bereisih, Rashi comments: 
 
G-d begins the Torah with an account of Creation in order to declare His works to His people. Lest the nations 
of the world accuse the Jewish people of usurping the land that had belonged to the seven Canaanite nations 
and unlawfully banishing its inhabitants, the Torah opens with a declaration: The Earth belongs to G-d – His to 

give to whomever He pleases. 
 Rashi’s word have been often interpreted as G-d’s response to the nations – the answer the Jewish 

people may use to the recurring accusation that the Land of Israel is not theirs. But how likely is it that other 
nations will believe what is written in our tradition? Why should they accept our word over their own? 

In truth, more than a response we may give to other nations, G-d’s message is a guarantee for the 
Jewish people themselves. “If your faith in My word is steadfast, if you believe that the earth is Mine alone –to 
give to whomever I please – then other nations will believe it as well. It is only your faith that the Holy Land 
belongs to you that convinces the nations of your rightful claim to the land. On the other hand, when your 
conviction that you own the land is weak – due to a lack of faith on you part – the nations too will question the 

legitimacy of your claim and will make claims of their own.  
 
  נ"שתמיד יש לו די פרנסתומהקב, ז אינה תלויה בשום גורמים בין אם עובד למעה בין אם לאו"ז פרנסתו של אדם בעוה"עד:  נתיבות שם 3
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  בחקתי
  

  
  1. Blessings, Curses & the Purpose of This World 

 
:SUMMARY 

 
This weeks Parsha begins with Brochos and Kelalos. The order is important – the brachos come first. 

For G-d is really only interested in giving blessings not curses. G-d wishes to give even to the evil man – but He 
cannot in a normal way. So He created mechanisms to clean the person and to facilitate that which He wished to 
give at the outset.  It is true that the Brochos are mentioned in general terms and in brief whereas the Kelalos are 
mentioned at length. But this is only for effect – to awe the people into obedience of G-d’s Will and to get 
people to repent. This is confirmed by the fact that the Kelalos are in increasing level of severity.    
 However, our Parsha does not talking about reward and punishment in the true sense.  שכר בהאי עלמא
 reward is not in this world – it is in the next.  The purpose of this world is different, to maximize G-d’s  – ליכא
acts of giving to us. G-d, being perfectly good, wanted to share that goodness with others. In His desire not only 
to give, but to give as perfectly as possible, G-d created the world in such a way, that we could get as close to 
Him as possible.  This required that G-d create a two stage process, This World and The Next. For, had G-d 
simply created man as spiritual as possible to begin with, man would be very far from G-d in one respect: G-d 
would be an active bestower of good, whereas man would be a passive recipient of good. G-d would be a giver, 
and man would be a taker, getting his reward as a handout like charity to a pauper. Man would be far away from 
G-d on this vital point.   

In order to overcome this, G-d had to create man in such a way that he, man, could be an active creator 
of goodness in his own right, a giver and not a taker. Man had to earn his reward, necessitating an environment 
which is perfect for choice, עולם הזה.  Once man has acquired this trait of being a “creator” of good, he is now 
ready to leave this environment and enter a second environment, one perfect for getting close to all of G-d’s 
other attributes. G-d therefore delays the goodness He wishes to give to us in order that, in the end, He will be 
able to give to us even more.   
            The mechanism which G-d uses to create choice in this world, is הסתר פנים, a hiding of His Face or a 
limiting of His expression. עולם הזה is a state of םהסתר פני , while עולם הבא is a state of הארת פנים.  When there 
is הסתר פנים, it is hard to see that everything ultimately reflects G-d’s unique Oneness; things seem to be 
material, having independent existence, each one with its own identity. This applies to our body as well (though 
not to our soul). In reality, G-d is only hidden, not absent, and it is this which allows us to use the very materials 
which seem so distant from G-d to actually get close to Him. 

  Therefore, the Brochos and the Kelalos of our Parsha have nothing to do with reward and punishment.  
The main purpose of the Kelalos are to get us to do Teshuva, and they therefore come in ascending order, from 
the least to the most severe. G-d provides us with the smallest possible pain to alert us to our own spiritual ill 
health and only increases the dose if this does not help.  
The Ramban tells us that these Brochos and Kalalos do not apply to individuals at all. The idea of our well being 
being linked to our spiritual wholesomeness is a national, not an individual idea. They apply only to the Jewish 
People as a whole, and only while they are living as a nation in the land of Israel. This is why the entire section 
is in the plural.  The physical well being of  the Jewish nation is extraordinarily linked to its moral and spiritual 
behavior.    
 The reason that this is a national idea is because G-d chose to make a covenant with the Jewish people 
through these blessings and curses. The curses are not simply curses – they are אלות הברית. Through the 
blessings and the curses, the bris with HaSh-m is strengthened. Hence, by the blessings it states: And I will 
establish my convenant with you (26 9). Similarly, by the curses is says: Because you ave not done all my 
Mitzvos and have therefore annulled my covenant.And I will remember my Bris with Yaakov and also my Bris 
with Yitzchak and also I will remember my Bris with Avraham and I will remember the land. (26: 15-16) 
 G-d tells the Jewish people that the type of covenant that He is making with them is such that their 
mitzvah observance will lead to blessing and their non-observances will lead to a curse.  
 In the course of our history, G-d has made several covenants with us. In Parshas Eikev, we see another 
Bris, similar to this one. There too, a clear pattern of national reward and punishment for our behavior emerges.  
Each covenant has come to strenghthen our bond with Him, to tune in to to specific G-d-man relationship needs 
that we have needed at that point of our history. There will be one more covenant at the end of days:  
30. Behold, the days are coming, G-d says, when I will make a new covenant with the house 
of Israel, and with the house of Yehudah; 31. Not according to the covenant that I made with 
their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt - 
My covenant which they broke, although I was their master, G-d says. 32. But this shall be 
the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, G-d says, I will put 
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my Torah in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they 
shall be my people.  (Yirmiyahu 31: 30-32)  
DETAIL: 
 

This weeks Parsha begins with Brochos and Kelalos. The order is important – the brachos come first. 
For G-d is really only interested in giving blessings not curses. G-d wishes to give even to the evil man – but He 
cannot in a normal way1. So He created mechanisms to clean the person and to facilitate that which He wished 
to give at the outset2.  It is true, as the Iben Ezra  points out, that the Brochos are mentioned in general terms and 
in brief whereas the Kelalos are mentioned at length. But this is only for effect – to awe the people into 
obedience of G-d’s Will and to get people to repent. This is confirmed by the fact that the Kelalos are in 
increasing level of severity.    

However, our Parsha does not talking about reward and punishment in the true sense.  שכר בהאי עלמא
3ליכא  –  reward is not in this world – it is in the next. In fact, the only people who get reward in this world are 

total Reshaim, seemingly the opposite of what our parsha suggests. Total reshaim cannot get their reward in 
     because they have absolutely no relationship with it4.  (See  Appendix A for more details) עולם הבא

 
The Purpose of This World 

 
Reward does not take place in this world because the purpose of this world is different. The purpose of 

creation was that G-d, being perfectly good, wanted to share that goodness with others5,  “a perfect act of 
altruism and love6”.  

 

 7מחוק הטוב הוא להטיב): יח דף ד' ס(דעת תבונות 

 
In His desire not only to give, but to give as perfect as possible8, G-d created the world in such a way, that we 
could get as close to Him as possible9. Getting close to G-d is the greatest possible pleasure which man could 
possibly experience.10 This required that G-d create a two stage process, This World and The Next11. For, had G-

                                                            
,  אי אפשר לומר שרצה הרצון העליון שיוכלו להיות רצונות אחרים-ש הוא רק טוב "  רצונו של המאציל ית:ח ב פת-ח פתחי חכמה "קל, ל"רמח 1

כך , ואם תאמר.  שלא יוכל טובו להתפשט בבריותיו-וזה אינו טוב ודאי , כי הרצון העליון אינו רוצה רק טוב לבד. מונעים על ידו באיזה אופן שיהיה
יבוקש את ", וכתיב, " אף על פי שאינו הגון-וחנותי את אשר אחון ", הרי כתיב. ורחמי רשעים אכזרי,  כמו להרע לרשעים להיטיב לצדיקים-הוא טוב 

 .הרי שרוצה להיטיב גם לרשעים, "עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה
 
אם כן הרי הרצון ,  היא הנותנת-אשיבך .  ענשםכל זה הוא לאחר אורך הגלות וקבלת, שמא תאמר:  פתח ב-ח פתחי חכמה "קל, ל"רמח 2

והרשעים צריך , אלא שצריך ללכת עם כל אחד כפי דרכו, שמע מינה שהרצון הוא רק להיטיב ממש, העליון מסבב דברים שאחריהם יזכו הכל
ו נענשים לזכות אותם ולא שיהי, היה להם להיות אובדים ממש,  הכונה היתה לדחות הרשעיםאםש. להענישם כדי שימחול להם אחר כך

בין צדיקים , אך סוף המעשה בכל בני אדם. כי הרי סוף המעשה הוא הכונה התכליתית בכל חלקי המעשה ההוא, וזה ראיה ברורה. אחר כך
 :הרי שהרצון הוא רק טוב. אם כן הכונה התכליתית הוא לתת טוב לכל, הוא לתת להם טוב, בין רשעים

 
  :קידושין לט 3
 

4 Even in the case of a total Rasha, G-d is not מקפח שכר כל בריה, and He will repay the person any 
reward for any good he might have done in this world. Actually, G-d does not want to pay him in this 
world rather than the next. However, Rav Dessler explains that, since this person is simply not spiritual 
enough to connect with the spirituality of the World to Come, such a person would not be able to receive 
such reward even if he were given it. G-d therefore has no choice but to reward the person in this world.  

 
  ש להטיב לזולתו"חפצו ית: א ב א' דדרך  5
 

6 R. Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought, 3:4 
 
  2עיין בעיונים של הרב חיים פרידלנדר הארה  7
 
   בהיותו מטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו…לא יספיק לו בהיותו מטיב קצת טוב : שם' דרך ד 8
 
ש מצד "לא יסתפק חפצו הטוב אלא בהיותו מהנה לזולתו בטוב ההוא עצמו שהוא ית, ש הטוב האמיתי"בהיותו הוא לבדו ית:  שם'  דרך ד 9

  שהוא הטוב השלם והאמיתי, עצמו
 

ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים ' האדם לא נברא אלא להתענג על ה: א"מסילת ישרים פ   10
  שיכולים להמצא

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו : של המסילת ישרים שם הואלשון המלא   
שהאדם לא נברא , והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא. בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו

ומקום העידון הזה באמת . וג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצאולהנות מזיו שכינתו שזהו התענ' אלא להתענג על ה
והוא מה שאמרו . הוא זה העולם, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, הוא העולם הבא

  העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא): אבות ד(זכרונם לברכה 
  

אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו . כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא: מסילת ישרים שם 11
  העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא): אבות ד(והוא מה שאמרו זכרונם לברכה . הוא זה העולם, זה
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d simply created man as spiritual as possible to begin with, man would be very far from G-d in one respect: G-d 
would be an active bestower of good, whereas man would be a passive recipient of good1. G-d would be a giver, 
and man would be a taker, getting his reward as a handout like charity to a pauper. Man would be far away from 
G-d on this vital point2.   

In order to overcome this, G-d had to create man in such a way that he, man, could be an active creator 
of goodness in his own right3, a giver and not a taker4. Or put differently, the creation had to be structured in 
such a way that man could earn his reward5. Man is therefore created a certain distance away from G-d, and 
given the choice to do good or evil6. By choosing to do good, i.e. by choosing to do G-d’s Will, man creates 
good in his own right, thereby imitating G-d also in this respect7. G-d creates an environment which is perfect 
for this, עולם הזה.  Once man has acquired this trait of being a “creator” of good, he is now ready to leave this 
environment and enter a second environment, one perfect for getting close to all of G-d’s other attributes. 

So G-d delays His great desire to give to man as much as possible, because this way He can give to 
man even more. Even man’s pure נשמה, prior to going into the body, is no better than a מלאך, taking its 
enjoyment of the זיו השכינה as a handout8.  G-d therefore delays the goodness He wishes to give to us in order 
that, in the end, He will be able to give to us even more.   
  
 הסתר פנים
 
 In order for man to do good, he needed two things:  

a-Moral and spiritual autonomy;  
b-A (seemingly balanced) choice between good and evil.   

 
             The mechanism which G-d uses to create choice in this world, is הסתר פנים, a hiding of His Face or a 
limiting of His expression9. עולם הזה is a state of הסתר פנים, while עולם הבא is a state of 10הארת פנים .  When 
there is הסתר פנים, it is hard to see that everything ultimately reflects G-d’s unique Oneness; things seem to be 
material, having independent existence, each one with its own identity11. This applies to our body as well 
(though not to our soul)12. In reality, G-d is only hidden, not absent, and it is this which allows us to use the very 
materials which seem so distant from G-d to actually get close to Him1. 

                                                                                                                                                                                         
 
ולא מי ,  פירוש מי שיקנה הטוב בעצמו;בעל הטוב ההוא, ראוי שיהיה הנהנה בו, ת הטוב שלםשלהיו, ואולם גזרה חכמתו: א ב ב' דרך ד 1

  .שיתלוה לו הטוב בדרך מקרה
 

2 It is important to understand that not everything a person gets in the World to Come is acquired in This 
World. Only the one (though vital) attribute of being a creator of good is acquired through This World. 
Even without This World, though, we would have been close to G-d with respect to all His other 

attributes. 
 

  ד-א, פרק ג, חלק א' דרך ד    3
על ...ו והיא המטלת בין השלמות והחסרונות והיכלת בידו לקנות השלמותכבר זכרנו היות האדם אותה הבריה הנבראת לדבק בו יתברך שמ

  'כן נברא האדם ביצר טוב וביצר רע והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה וכו

 
ים ולא ישאר להם בושת פנ, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא,  מקבלים אותה ביגיע כפם–שראוי שיהיו המקבלים אותה : דעת תבונות יח 4

  בקבלם הטוב
 
  א ב ב' דרך ד 5
 
ויתנו לבריה , ותברא בריה שיהיה בה האפשרות לשני הענינים בשוה, ועל כן גזר וסידר שיבראו עניני שלמות ועניני חסרון: א ב ב' דרך ד 6

  'אמצעים שעל ידם תקנה לעצמה את השלמות וגו

  
7 Such imitation of G-d is perforce imperfect, but this is as far as a created being can go: 

 
אלא מצד . ולא במקרה, ש שלם בעצמו"כי הנה הוא ית. ש"אל שלמותו ית, בשעור שאפשר, ותראה שזה נקרא קצת התדמות: א ב ב' דרך ד

מכרחת לו שיהיה אמיתותו , ואולם זה אי אפשר שימצא בזולתו. אמיתת ענינו מוכרח בו השלמות ומשוללים ממנו החסרונות בהכרח
  . השלמות ומעדרת ממנו החסרונות

  

“Although some may stray through their own choice, this is the price that must be paid so that the reward 
for those who choose good will be maximized” (R. Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought, pg. 26)  

 
לפי שאין להם שם ,  תלויים בבורא יתברך–והנה הנשמות עצמן טרם רדתן לגוף אינו אלא ככל שאר הנבראים : ות דף קסחדעת תבונ 8

  ואז בדבר הזה תלויות בעצמן, רק אחר רדתן לגוף אז ניתן להם הבחירה. עבודה ובחירה
 

9 The Aryeh Kaplan Reader, Paradoxes, pg. 133 
 

  דעת תבונות באורך כל הספר 10
 

  וכל הנמצאים שבו חמריים, גם הוא חמרי וחשוך, והמקום אשר הוא בתוכו: א ד ג'  דרך ד 11
 

   וגוף ארצי ועכור–שהיינו מנשמה שכלית וזכה , האדם מורכב משני הפכים…: א ג ב' דרך ד 12



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 176 of 215 

 
Brochos & Kelalos in This World 
 
We have established that the Brochos and the Kelalos we are talking about have nothing to do with 

reward and punishment.  The main purpose of the Kelalos are to get us to do Teshuva, and they therefore come 
in ascending order, from the least to the most severe. G-d provides us with the smallest possible pain to alert us 
to our own spiritual ill health and only increases the dose if this does not help.  

The Ramban tells us that these Brochos and Kalalos do not apply to individuals at all. They apply only 
to the Jewish People as a whole, and only while they are living as a nation in the land of Israel2. This is why the 
entire section is in the plural, e.g.: 
 

ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות ) טו. (ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה: כה יד
  .את כל מצותי להפרכם את בריתי

  
 We see this clearly from the second verse of the Shema which is in the plural (והיה אם שמעו תשמעו). 
Here too we see that our ability to stay on the land being linked to Mitzvah observance. If we do G-d’s Will we 
will get rain in its season and food will be plentiful. But if we do not do His Will we will quickly be kicked of 
the land. 
 True, says the Ramban, any Tzadik who obeys G-d’s will can expect to have a hashgacha level of nes 
nistar - which will yield blessings for him3. But the idea of our well being on the land being linked to our 
spiritual wholesomeness is a national, not an individual idea4. It may be said that although reward and 
punishment for the individual does not exist in this world, some kind of national reward and punishment does 
exist. Put better, the physical well being of the Jewish nation is extraordinarily linked to its moral and spiritual 
behavior. This is reflected to some degree wherever we are. It is clearly reflected when we sojourn on the land 
of Israel.  
 The reason that this is a national idea is because G-d chose to make a covenant with the Jewish people 
through these blessings and curses5. The curses are not simply curses – they are 6אלות הברית . Through the 
blessings and the curses, the bris with HaSh-m is strengthened. Hence, by the blessings it states: 
 

  והקימותי את בריתי אתכם: ויקרא כו ט
  

And I will establish my convenant with you 
 

Similarly, by the curses is says:  
 

  לתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתילב: ויקרא כו טו
  

Because you ave not done all my Mitzvos and have therefore annulled my covenant.  
 

   וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר:  ויקרא כו  טז
  

And I will remember my Bris with Yaakov and also my Bris with Yitzchak and also I will remember my Bris with 
Avraham and I will remember the land.  
 
 G-d tells the Jewish people that the type of covenant that He is making with them is such that their 
mitzvah observance will lead to blessing and their non-observances will lead to a curse7.  

                                                                                                                                                                                         
 
  ' יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני השיג את השלמות וגו… האדם …: א ד ד' דרך ד 1
 
  ...ולכך יזכיר תמיד בכאן הארץ , והן בהיות כל עמנו כלם צדיקים, אלו הברכות שבפרשה הזאת הן כלליות בעם: ויקרא כו יאן " רמב 2
  
  וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך:  שמות כג כה3
  

אינן כמו הברכות שברך כבר , ום ופריה ורביהוהשל עם היותן רבות כלליות בענין המטר השובע,  הברכות האלה כפי פשוטןוהנה :יא כו ן"רמב 4
ושיהיה לברכה עד שלא יארע שום חולי , כי שם יבטיח במאכל ובמשתה, וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך) שמות כג כה(בקצרה 

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר )  כושם פסוק(כמו שאמר , ועל כן יהיו כלי הזרע שלמים ובריאים ונוליד כהוגן ונחיה ימים מלאים, פינובגו
הם מן הנסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהם , פ שהם נסים"כי הברכות אע, רופאך והטעם בזה' כי אני ה) שם טו כו(וכן אמר תחילה , ימיך אמלא

ישמרהו האל מן החולי והעקרות , להיוא' כי כאשר יהיה האיש החסיד שומר כל מצות ה, והם אפילו ליחיד העובד) בראשית יז א( פירשתי אשרכ
 :והשכול וימלא ימיו בטובה

 
  כי הוא בשמו נתן הברית הזאת... והאלות הם אלות הברית ... ה כורת הברית לזאת "והכלל כי הקב: ן כו טז"רמב 5
 
  דברים כט כ   6

 אלה דברי הברית: דברים כח סט  
  
להורות על צורת הברית  אלא הן באות, כדי לבאר את הענין של שכר ועונש הכלליכי הברכות והקללות לא באו : 423' עמ, פ ממעמקים"ע 7

 תיאור המצב של כלל ישראל כשהיא נאמנת לבריתו –והברכות מורות על הצורה של היות יחד . שנכרתב בין כלל ישראל והקדוש ברוך הוא
  ש עוד"ע. יתברך
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 In the course of our history, G-d has made several covenants with us. In Parshas Eikev, we see another 
Bris, similar to this one. There too, a clear pattern of national reward and punishment for our behavior emerges: 
 

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את ) יב(): עקב( דברים פרק ז ספר
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר ) יג( :הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך

ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ) יד( :לךאלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת 
) טז:(והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך) טו( :ובבהמתך

 :ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך
 
 Each covenant has come to strenghthen our bond with Him, to tune in to to specific G-d-man 
relationship needs that we have needed at that point of our history. There will be one more covenant at the end 
of days: 
 
 

לא כברית אשר ) לא: (אל ואת בית יהודה ברית חדשההנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישר) ל(ירמיהו לא 
 : כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה

כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם ) לב(
 :להים והמה יהיו לי לעםאכתבנה והייתי להם לא

 
30. Behold, the days are coming, G-d says, when I will make a new covenant with the house of Israel, 
and with the house of Yehudah; 31. Not according to the covenant that I made with their fathers in the 

day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt - My covenant which they 
broke, although I was their master, G-d says. 32. But this shall be the covenant that I will make with 

the house of Israel; After those days, G-d says, I will put my Torah in their inward parts, and write it in 
their hearts; and will be their God, and they shall be my people. 

 
      There is a case to say that not just the Brachos and Klalors, but the whole of VaYikra reflects the 

establishment of this convenant. Sefer Bereishis is the book of creation – the roots of the nation, ending 
with the Avos. Sefer Shemos is the book of the birth of the nation. Vayikra is the consolidation of that birth 
into an ongoing covenant, by completing and affirming the Sinai experience1. Finally, in our Parsha, the 
Torah makes explicit what has been the theme throughout – a Bris, with its blessings and curses.  This is 
why, when Shmittah is given in this book2, it is stressed that it was given at Har Sinai, and why this is 
followed by our Parsha, where the Bris is made explicit3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
2.The Brachos 

 
SUMMARY: 
 

                                                            
 השרשים –ובו כלולים סיפורי האבות ', ספר היצירה,) קדמתו לספר שמותבה(ן "ספר בראשית נקרא בפי הרמב: ריש במדבר, ממעמקים 1

שלב המקביל לשלב ,  התהוות האומה הישראלית–ספר שמות מתאר את תהליך יציאת מצרים שתוכו , שמהם התפתחה האומה הישראלית
 ויקרא משלים את הצוויים שצטוו בהר ספר.  שלב הגדול של האומה הישראלית–מעמד קבלת התורה , עוד כלול בספר שמות. לידת העובר

 .  'וגו.  בחינת ברית נישואין–סיני ובו מבואר ענין ברית סיני 
  
  דבר זה מתבטא במיוחד בסיום ספר ויקרא ששם מובא הציווי על השמיטה שנאמרה בה: בהארות: שם, ממעמקים 2
 
 ויקרא כה א, ן"מצטט לרמב: שם, מעמקים 3
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The brochos we receive if we do G-d’s Will are greater than the klalos we will get if we don’t listen to 
him. There will be blessings within blessings. Take rain.  Rain cleans the air, the water in the rivers and the 
lakes are healthy, the fruit is wholesome, and people live healthily, able to bear children and with lowered 
mortality rates.   
 The blessings will roll one into the other – they will literally fill our year, we still be busy reaping from 
the previous crop when the next will call out attention. The threshing will last until the time of vintage, and the 
vintage will last to the sowing time. The fruits of the land will last for three years. Most signifnicant, you will be 
able to enjoy all this blessing, because peace, that vessel which holds all the blessings, will reign.  
 Despite the enormous quantities of food, we will eat a little and feel satiated.  The very food itself will 
heighten our spiritual sensitivities rather than being a physical act. Since food will become more spiritual, it will 
no longer be subject to the physical realities of time. The older wheat will now become like old wine, improving 
with age. The extra wheat will be given to the non-Jews who will now also do Teshuva.  
 All these blessings will take place in this world, up to an including the Messianic era, but not the next.  
For this is not about reward. What we are being taught here is that our material well being is a function of our 
spiritual behavior.  לא על הלחם לבדו יחיה האדם - within the food there is a spiritual element which is the real 
sustenance – יחיה האדם' כי על כל מוצא פי ד .    
 It is not natural for there to be such a link between moral and spiritual behavior on the one hand, and 
the world of nature on the other. A spiritual law of nature is really a Nes Nistar, a clear expression of G-d’s 
Providential Hand in man and his world. A Tzadik who receives blessing for his goodness does not stick out – 
for G-d may choose also that the evil should prosper, for reasons we explained above. But, that the entire 
country should live year in and year out with the kind of prosperity and blessing described here, is a wondorous 
thing that will get everyone to sit up and take notice:  And all the people of the world will see that G-d’s Name 
rests on you and they will fear you. (Deut. 28:10).  
   Someone who is living during these times could get sick and go straight to the spiritual roots of the 
disease. The prophet can be his doctor, repentance his cure.  According to the Ramban, all of this can only 
happen in the Holy Land, for only it has sufficient resonance with the spiritual source of these blessings. 
Moreover, these are blessings that will rest on the Jewish nation as a whole, one of  
 The blessings are facilitators: If we obey G-d, then Hemakes those resources fully available to us, 
knowing that we will use them for the right things. The Blessings are alphabetical, indicating that we will gain 
access to the full range of resources which this world has to offer. As Chizkuni puts it: If you will do what you 
are supposed to do, then the natural world will do what it is supposed to do. If you will serve me continuously, 
then your blessing will also be continuous. Even the wild animals will return to their pre-Adam Harishon Cheit 
essence, and no longer attack man. For really the world was set up to produce man’s needs – to be a world of 
blessing. Blessing is the natural state of the world. אם בחוקותי תלכו is no promise of reward – it is but a 
description of the laws by which the world was set up. 
  We see this idea in Joseph as the ruler of Egypt. All the Egyptians had put away wheat during the 
years of plenty in expectation of the famine, but their wheat rotted, and only Joseph’s remained edible. It 
became evident that the flow of blessing could only flow through him. Joseph now tells the Egyptians that, in 
order to be eligible for food, they have to circumcise themselves. Without this, the Egyptians would continue to 
be immersed in their licentious lives, and any grain they received would continue to rot. The circumcision 
corrected their spiritual imperfections, a prerequisite to receiving physical blessing. 
 The very first letter of the Torah, at the beginning of creation, is a ב. The Beis has a numerical value of 
two, which is the beginning of multiplicity (ריבוי). The beginning of creation meant that there would be now not 
just the One G-d, but also a multitude of created beings. The ב stands for ברכה. The  כ  in ברכה is also the 
beginning of multiplicity, i.e. it is 20 after the oneness of 10. And so is the ר, which has the numerical value of 
200. Blessing is that which adds to what already exists – the “two” after the “one” – it is the filling up of 
something. And the ב at the beginning of the Torah tells us that that is how the world was made.  
 The world of nature is set up in an exquisite and delicate balance. The slightest disruption can have vast 
consequences. Our Parsha tells us that these disruptions come from spiritual imbalances in man. It is our sin, not 
the poisonous snake which kills. Or, put differently, if we abuse those resources to get further away from G-d 
then He removes those resources from us. The curses are merely the mirror images of the e of the blessings.  – 
 the natural blossoming of the – חנטה the wheat for which we have to work so hard after the sin was but חטה
trees before the Sin. But the sin caused the נ to fall, turning it into wheat.   
  The blessings end with a description of our spiritual well-being. G-d’s presence will be in our midst in 
the form of the Temple, and we will be welcomed and beloved in His presence. His Providence will become 
clear and public and will remain with us even if isolated individuals should sin. Our bodies will become perfect 
receptacles for our souls, and our souls will not have to return to earth to complete its Tikun. 
 
  
 
DETAIL: 
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The Midrash stresses that the brochos we might receive if we do G-d’s Will are greater than the klalos 
we will get if we don’t listen to him1. If you will serve me, says G-d, then I will first and foremost give you rain 
in its time2. For when rain falls, says the Ramban, it cleans the air, the water in the rivers and the lakes are 
healthy, the fruit is wholesome, and people live healthily, able to bear children and with lowered mortality 
rates3. There will be blessings within blessings. Even the time that the rain falls will become a blessing4. The 
blessings will roll one into the other – they will literally fill our year, we still be busy reaping from the previous 
crop when the next will call out attention5. The threshing will last until the time of vintage, and the vintage will 
last to the sowing time. The fruits of the land will last for three years6. And you will be able to enjoy all this 
blessing, because peace, that vessel which holds all the blessings7, will reign8.  
 Despite the enormous quantities of food, we will eat a little and feel satiated9.  The very food itself will 
heighten one’s spiritual sensitivities rather than being a physical act. Since food will become more spiritual, it 
will no longer be subject to the physical realities of time10. The older wheat will now become like old wine, 
improving with age11. The extra wheat will be given to the non-Jews who will now also do Teshuva12.  
 All these blessings will take place in this world, up to an including the Messianic era, but not the next. 
The question is why the Torah here deals with this worldly rewards and not those of the next world. The Sages 
made clear that שכר בהאי עלמא ליכא –  reward is not in this world – it is in the next. In any case, a Jew, though 
he ought to believe in reward, should not be motivated to serve G-d for this reason13. What is being introduced 
by our parsha is the powerful insight that our material well being is a function of our spiritual behavior. We 
think that we are being sustained by physical food alone but G-d tells us – לא על הלחם לבדו יחיה האדם; rather 
within the food, there is a spiritual element which is the real sustenance – יחיה האדם14'  כל מוצא פי דכי על . 
Moreover, this spiritual sustenance is specifically linked to our moral and spiritual conduct.   
 It is not natural, says the Ramban, for there to be such a link between moral and spiritual behavior on 
the one hand, and the world of nature on the other. A spiritual law of nature is really a Nes Nistar, a clear 
expression of G-d’s Providential Hand in man and his world15. A Tzadik who receives blessing for his goodness 
does not stick out – for G-d may choose also that the evil should prosper16, for reasons we explained above. But, 
that the entire country should live year in and year out with the kind of prosperity and blessing described here, is 
a wondorous thing that will get everyone to sit up and take notice –  

                                                            
ברכות , חשבתי ברכות חשבתי קללות... חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ) תהלים קיט נט(ד " תלכו ההאם בחקתי:  ויקרא רבה לה א 1

ר אבין אם זכיתם "א, )א"ו קודם הה"הוי(ולא עוד אלא שהן הפוכות ) ואם לא תשמעו עד ביד משה(א "ו וקללות מאלף ועד ה"מאלף עד תי
  הריני הופך לכם קללות לברכות  

  
 :תתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריוונ) ד( כו  2

 
, והמעינות והנהרות טובים, הקדים דבר  הגשמים כי בבואם בעתם כאשר יאות יהיה אויר זך וטוב: ה ונתתי גדמיכם בעתם"ן כו ד ד" רמב 3

והנה לא יחלה האדם , בולה ועץ השדה יתן פריוכאשר יאמר ונתנה הארץ י, ויהיה זה סיבת בריאות לגופים והפירות כולם ירבו ויתברכו בהן
  'ולא יהיה בהם משכלה ועקרה וגו

  
 :בלילי שבתות) י ישן"רש. בלילי רביעית(בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון ) תענית כב. כ"ת (- בעתם :ד כו י"רש 4

 
 : ובבציר תעסקו עד שעת הזרע שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר- לכם דיש את בציר והשיג :ה כו י"רש 5

 
 :ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו) י( כו  6

 :הפירות יהיו משתמרין וטובים להתיישן שיהא ישן הנושן של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד) כ"ת ( - י"רש 
 

ר כל זאת ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום שקול כנגד ל אח" שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין שלום אין כלום ת- שלום ונתתי :ו י כו"רש 7
 :עושה שלום ובורא את הכל) ישעיה מה(הכל וכן הוא אומר 

 
 :ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם) ו(כו   8

 
  תברך במעיואוכל קימעא והוא מ: י פירש""ורש ... ואכלתם לחמכם לשבע  ... ) ה(כו  9
 
והטעם משום שכל חומריות וחיצוניות הן ,  וידוע שכל דבר חדש יותר טוב מישן חוץ מיין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו]: ע"שנת תר[שם משמואל  10

  . ר טובכ כשיזקין הוא יות"ע, אבל יין שעיקרו פנימיות והחיצוניות נפרדת ממנו בהמשך הזמן, כ הן מתקלקלין באורך הזמן"וע, תחת הזמן
  

, המאכל מגשם את האדם' כ לא יהי"וע, יפה כשנתישן כענין יין' כח פנימי רב עד שיהי'  שגם בתבואה יהיכהוזוהי הבר: שם משמואל שם 11
  :והבן, כי כל עיקר שהמאכל מגשם את האדם הוא מצד החומריות שבו

 
ל ותגדל בזה זכות "בזה עצמו יחזירם בתשובה שלימה כנ,  האומות ובזה שישראל אז יאכילו ממזונותיהם לפליטי]: א"שנת תרע [שם משמואל  12

  :ב"ר ב"אכי, ישראל עד מאד
 
ובכלל הרי יהודי צריך ... שכל העולם אינו שוה לשכר מצוה אחת :)  קידושין לט(הרי שכר בהאי עלמא ליכא : קל' נתיבות שלום עמ 13

  לקיים המצוות שלא על מנת לקיים פרס
  

כי חיות המאכל , האדם' יחי' ה' האדם כי על כל מוצא פי' הכתוב לא על הלחם לבדו יחי' ל בפי"י ז"ש האר" ידוע מכי]: א"תרע [שם משמואל  14
 .שנמצא במאכל ולא גשם המאכל לבד' שהוא מזין את האוכל הוא חלקי מוצא פי ה

 
אבל  הם מתפרנסים מצד היותם , גו נוהג  עמהםפ שהם נסים נסתרים שעולם כמנה"ואע... הם מן הנסים הנסתרים ... הברכות : ן" רמב 15

אבל שתהיה ארץ אחת כלבה ועם אחד תמיד ברדת הגשם בעתו ושובע ושלוה ושלום ובריאות וגבורה ושברון  …, תמיד לעולם בכל הארץ
  והפך יהיה בקללות ... היתה זאת ' האיבים בענין שאין כמהו בכל העולם יוודע לכל כי מאת ד

  
  יקרה גם זה בקצת רשעים, מחלה מקרבו וימלא ימיו' אם הצדיק האחד יחיה ויסיר דכי : ן שם"רמב 16
  



c:\documents and settings\chana rivka\desktop\ajop books\3. chumash detail vayikra.doc Page 180 of 215 

 :נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה) דברים כח י(

And all the people of the world will see that G-d’s Name rests on you and they will fear you.  
 
 It is possible, says the Ramban, for the nation to respond to this Hashgacha Pratis and live their lives 
accordingly: Someone who is living during these times could get sick and go straight to the spiritual roots of the 
disease. The prophet can be his doctor, repentance his cure1.  According to the Ramban, all of this can only 
happen in the Holy Land, for only it has sufficient resonance with the spiritual source of these blessings2. 
Moreover, these are blessings that will rest on the Jewish nation as a whole3, one of the reasons why no rewards 
in the world to come are mentioned here4. 
 As the Rambam explains, these Brochos and Kelalos are facilitators. If we obey the Mitzvos and show 
thereby that we are using the resources in the World to get close to HaSh-m, then G-d makes those resources 
fully available to us5. (The Brochos are all from the natural world.) In fact the Brochos in our Parsha are 
alphabetical6, indicating that we will gain access to the full range of resources which this world has to offer. As 
Chizkuni puts it: If you will do what you are supposed to do, then the natural world will do what it is supposed 
to do7. If you will serve me continuously, then your blessing will also be continuous8. Even the wild animals 
will return to their pre-Adam Harishon Cheit essence, and no longer attack man9. For really the world was set up 
to produce man’s needs – to be a world of blessing. Blessing is the natural state of the world10. אם בחוקותי תלכו 
is no promise of reward – it is but a description of the laws by which the world was set up11. 
 The Nesivos Shalom brings us the fascinating example of Joseph as the ruler of Egypt. All the 
Egyptians had put away wheat during the years of plenty in expectation of the famine, but their wheat rotted, 
and only Joseph’s remained edible. It became evident that the flow of blessing could only flow through him. 
Joesph now tells the Egyptians that, in order to be eligible for food, they have to circumcise themselves. Without 
this, the Egyptians would continue to be immersed in their licentious lives, and any grain they received would 
continue to rot. The circumcision corrected their spiritual imperfections, a prerequisite to receiving physical 
blessing12. 
 The very first letter of the Torah, at the beginning of creation, is a ב. The Beis has a numerical value of 
two, which is the beginning of multiplicity (ריבוי). The beginning of creation meant that there would be now not 
just the One G-d, but also a multitude of created beings. The ב stands for ברכה. The כ in ברכה is also the 
beginning of multiplicity, i.e. it is 20 after the oneness of 10. And so is the ר, which has the numerical value of 
200. Blessing is that which adds to what already exists – it is the “two” after the “one”, the filling up of 
something. And the ב at the beginning of the Torah tells us that that is how the world was made.  

                                                            
לא העה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש ... גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים :  ויקרא כו יא 1

מכאן שנתנה רשות ,  וזו היא כונתם באמרם ורפא ירפא, הטבעיםאבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי ', ויתרפא ברצון ד, חטאו
כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת , לא אמרה שניתנה רשות לחולה להתרפאות אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות, לרופא לרפאות

  )עיין שם שהאריך.  (השם
  
 לם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשוןכי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העו: ז-ן כו ו"רמב2
 
  .שם, ן"רמב 3
  

 עיינו ביעודים הגשמיים שנזכרו בתורה אחד לאחד נמצא שאי אפשר שיבואו במקום ההוא יעודים כאשר : מאמר רביעי פרק מ- העקרים ספר  4
ת אם בחקותי הדבר בהם מבואר שכולם נאמרו רוחניים כי היעודים שנזכרו בתורה נמצאו כולם כוללים לכלל האומה וזה כי אם ביעודים שבפרש

   לאומה בכללה ואף אותם שבפרשת כי תבוא שנאמרו בלשון יחיד לא נאמרו רק על כלל האומהולליםבלשון רבים וכולם ענינים כ
 
תמיד שיסיר והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה : ... א' תשובה הל' ט מהל"פ, משנה תורה, ם" רמב 5

וישפיע עלינו כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את , כגון חלי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה
אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות , כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, כל התורה

ואם עזבתם ... לחיים טובים בעולם הזה המביאין לחיי עולם הבא , ונמצאתם זוכין לשני העולמות... ה כדי שנזכה לחיי העולם הבא המצו
  נמצא שאבדתם שני עולמות... '  את ד

  
 הרכן העשרים ה"הקב: ב"וכן רבי לוי בבא בתרא דף פח ע) ת מסיימים בתיו בסוף מילת קממיו-ם בחקתי תלכו א( ויקרא רבה לה א   6

  )ש"ע(ושמונה וקללן בשמונה 
  
אך העננים והארץ והאילנות שנבראו בשבילכם , אם תעשו מה שהטלתי עליכם לעשות: ה אם בחוקותי תלכו"ד) ריש פרשתינו( חזקוני כו ג  7

  יעשו לכם מה שעליהם מוטל לעשות
  

כך תהיה ברכתכם בלא ביטול ולא ,צוותי בלר ביטול בלא ביטולכשם שתהיו תדירין בשימור מ: 'ה והשיג לכם דיש וכו" חזקוני כו ה ד 8
  יהיה הפסק בין ברכה לברכה

  
  אין חיה ורמש ממית אדם, כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון: ז-ן כו ו" רמב 9
  
  . אלא שכן הוא עיקר סדר הבריאה, ילני סרק ימיאו פירותומבואר שאין זה חידוש בהבריאה שא: עז' עמ, אור גדליהו 10
  
שאין זה שכר המצוות אלא שזוהי המציאות וסדר ', אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם וכו' ז מבואר בם" ועפ :קלא' נתיבות שלום עמ 11

  . הבריאה
 
, )בראשית מב(על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ  ועל דרך זה שנאמר ביוסף שהוא מדת יסודף הוא השליט  :קלב' נתיבות שלום עמ 12

שגם הם הכינו , י שם"וכדאיתא ברש, וזה מה שפרעה שלח את המצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. והיינו  שכל השפע יורד דרכו
ו לכאןף אלא כיון שעל ידי ולכאורה מה ענינ. וציום יוסף למול את עמצם, ורק תבואת יוסף נשארה בשלמותה, תבואה אך שלט בזה הרקבון

ולכך צוה אותם למול את עצמם היינו , כי כל השפע נמשך על ידי מדת יסוד, הפגמים שפוגם ומקלקל במדת יסוד שולט הרקבון בכל עניניו
  . שיצקנו מדה זוף ועל ידי זה ישוב כל הסדר והשפע לתיקונו
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 The world of nature is set up in an exquisite and delicate balance. The slightest disruption can have vast 
consequences1. Our parsha tells us that these disruptions come from spiritual imbalances in man2. It is our sin, 
not the poisonous snake which kills3. Or, put differently, if we abuse those resources to get further away from 
G-d then He removes those resources from us. The curses are merely the mirror images of the blessings. That 
same wheat – חטה for which we have to work so hard after the sin was but חנטה – the natural blossoming of the 
trees before the Sin. But the sin caused the נ to fall, turning it into wheat4.   
 Indeed, the blessings themselves end with a description of our spiritual well-being. G-d’s presence will 
be in our midst in the form of the Temple, and we will be welcomed and beloved in His presence5. His 
Providence will become clear and public6 and will remain with us even if isolated individuals should sin7. Our 
bodies will become perfect receptacles for our souls8, and our souls will not have to return to earth to complete 
its Tikun9. 

 
 

 
 

 
 
 

                                                            
  השערה מסדרי הבריאה תגרום ורבן העולםאפילו כחוט , הסטיה הקלה ביותר: קלא-קל' נתיבות שלום עמ 1

  
  זוהי מציאות הבריאה שחקות שמים וארץ תלויים בקיום חוקי התורה: שם, נתיבות שלום 2

 
  )ברכות טו(אין ערוד ממית אלא חטא ממית  3

 
היינו שקודם החטא  ,  חטהן ונעשה" אלא שעם חטא אדם הראשון נסתר הנו המלה חטה באה מחנטה: עז' מובא באור גדליהו עמ(ע מפאנו "הרמ 4

  ל עתידה ארץ ישראל להוצי גלוסקאות  "שבת הנ' וזה מטאים עם מה דאיתא בגמ, היה שעור החטה שלנו  כמו חנטה בהאילן
  

 :ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם) יא(כו   5
 :מ" זה בה- ונתתי משכני :י"רש 

כי שם נגעל מגן גבורים לא קבל ) שמואל א(ל געילה לשון פליטת דבר הבלוע בדבר כמו  אין רוחי קצה בכם כ- תגעל נפשי ולא           
  )עיין הארה הבא. י"ן חולק על רש"והרמב ( :המשיחה שמושחין מגן של עור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת חץ או חנית שלא יקוב העור

 
  )536' מובא בהגות לפרשיות התורה עמ" (םונתתי משכני בתוככ"כך מפרש הרב דוד צבי הופמן את המלים  6
  
  שם, העמק דבר 7

אמר שיתן משכנו בתוכנו והנפש אשר ממנה יבא המשכן לא תגעל אותנו ככלי ,  אבל הענין סוד מסתרי התורה-  תגעל נפשי ולא- יא כו ן"רמב 8
 י"דברי רשכי הגעילה פליטה כ, אבל בכל עת יהיו בגדינו לבנים וחדשים, שמגעילין אותו ברותחין

 
כי , ולא תגעל נפשי על נפש המדות שתקבל אותנו, זו שכינה הכוללת והמושכת כח שבעה,  ענין הכתוב שאמר ונתתי משכניאבל : בחיירבינו 9

 .והיא הבטחה שלא נצטרך לגלגול, ולכך באר שאחר שתקבל אותן שלא תפליטם, הנשמות משם שרשן ושמה תשובתן
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3. The Kelalos 
 
SUMMARY: 

 
We have seen that, even in terms of the World to Come, punishment is but a means to an ends. It is 

really just the natural consequence of a person denying G-d to give to him as He wishes, and is a way in which 
G-d can ultimately get to give the person as He originally desired. For ultimately, nothing can stand in the way 
of G-d’s Will, and it is His Will to do good to us. Punishment, including Gehinom, then, is simply a temporary 
means to an end, and is not an absolute good. Serving only to facilitate G-d’s eternal giving, it will ultimately 
disappear. 
 If this is true of punishment in the World to Come, it is certainly true of the klalos in this world. They 
reflect our disharmony with our spiritual calling. The moment we correct this, we restore the natural blessing we 
are supposed to have at the outset.   
  The klalos apply to the nation as a whole. A man may suffer because he is sinful and yet so may a 
righteous person, each for different reasons. But that a whole nation should find their stay on the land, their rain, 
their produce and their peace disappear into war and barrenness when they sin, is a phenomena inexeplicable by 
the laws of nature. Even the nations of the world will understand that this is only because the Jewish people 
failed to keep G-d’s holy convenant.  
  There is a fundamental difference between the blessings and the curses. The blessings reflect the state 
of nature as it should be in its intrinsic form, as it was in fact, before the Sin of the First Man. The curses 
represent a corruption of that state. The Midrash states that the blessings were from א to ת (although they are 
quite short), while the curses (though much longer) are from ו to ה. Morover, the Brachos are in order, whereas 
the Klalos are in reverse order.  The blessings show a state of nature in harmony with all the worlds, whereas the 
Curses reflect an aberration of nature.   Hence, the blessings are in alphabetical order – the intrinsic order 
of the creation, and they go from Aleph to Tav – they span the entire gamut of creation. They are not a novelty –
a chidush – of creation; rather they reflect the reality of creation as it should be. The klalos, on the other hand, 
are alphebetacally reversed, an aberration, and reflect but a small part of the reality of nature (from  ה to ו). 
  But if we will go deeper we will see that also the curses are really blessings. Do these tragedies not 
prevent us from assimilating, giving us time to reflect on our calamaties, regroup as a nation, and go forward?  
 G-d promises that even when the Jews will be in exile in the land of their bitter enemies, G-d will hold 
firm to His covenant with His people. In fact, it is just because G-d has made a promise that the Jewish nation 
will be eternal, giving them a feeling of immunity, which necessitates the need to introduce consequences for 
their misbehavior. On the other hand, if they do, they need a mechanism of purification to get themselves back 
on track. But the opposite is also true – no matter how difficult our exiles and suffering, we know that, as a 
nation, we will come through in the end.  
 But there is more. The Torah not only gives us a warning of the curses we might experience as a result 
of our spiritual downfall. And it not only tells us that we will survive this. It also gives us an insight into how 
we should grow in this situation of pain – a situation of Hester Panim, of G-d’s Hidden Face. In situations 
where we cannot see G-d clearly, we need to fall back on faithfulness – on our trust that He is there for us 
nevertheless, that He still cares and is nurturing us through the pain – all for own good.  
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DETAIL: 
 
We have seen that, even in terms of the World to Come, punishment is but a means to an ends. It is 

really just the natural consequence of a person denying G-d to give to him as He wishes, and is a way in which 
G-d can ultimately get to give the person as He originally desired1. For ultimately, nothing can stand in the way 
of G-d’s Will, and it is His Will to do good to us2. Punishment, including Gehinom3, then, is simply a temporary 
means to an end4, and is not an absolute good5. Serving only to facilitate G-d’s eternal giving, it will ultimately 
disappear6. 
 If this is true of punishment in the World to Come, it is certainly true of the klalos in this world. They 
reflect our disharmony with our spiritual calling. The moment we correct this, we restore the natural blessing we 
are supposed to have at the outset.  
 But, just as with the Brachos, that an entire nation should collectively reflect their lack of spiritual well 
being in the form of the blessings, the curses show our collective lack of wholeness. A man may suffer because 
he is sinful and yet so may a righteous person, each for different reasons. But that a whole nation should find 
their stay on the land, their rain, their produce and their peace disappear into war and barrenness – a living hell -  
when they sin, will surely be understood by all the nations of the world as only because the Jewish people failed 
to keep G-d’s holy convenant7: 
 

 :אלהי אבותם' על אשר עזבו את ברית ה) שם פסוק כד(

 However, there is a fundamental difference between the blessings and the curses. The blessings reflect 
the state of nature as it should be in its intrinsic form, as it was in fact, before the Sin of the First Man. The 
curses represent a corruption of that state. The Midrash states that the blessings were from א to 8ת (although they 
are quite short), while the curses (though much longer) are from ו to9 ה. Morover, the Brachos are in order, 
whereas the Klalos are in reverse order10.  The blessings show a state of nature in harmony with all the worlds, 
whereas the Curses reflect an aberration of nature. Sin is the great destroyer of harmony – without it the lion 
would lie down with the lamb, and never touch a man. The world would reveal its bounty to man, as it was 
designed to do11. Animals were made to eat grass, not be carnivores. And in fact, until the sin of the Adam 

                                                            
ב וימשיך "יש בזה כח הצמיחה בעוה,  חלק ו אמר שהמקבל שכר על ידי בחירתן לטוב291' א עמ"יהו חשם אמנם במכתב מאל, ל"רמח 1

 הוא לא יכלה ולא …אבל מי דלא קנה הוייתו בבחירה אלא שהגיע להתבטלות הרע שבו על ידי יסורי גיהנום . "ויגדול שם ברוחניות
  כי כח ההשגה לא ניתן לו בעולם ההוא, ז"יתפתח עי

 
 כי הרצון העליון רוצה רק טוב …א שיהיה שום דבר מבטל רצונו בשום טעם "שא-ש  "יחוד השליטה זה יחוד רצונו ית: ו-ג' שם עמ, ל"רמח 2

  .   שלא יוכל טובו להתפשט בבריותיו–וזה אינו טוב ודאי , לבד
 

בטל ] ובשלו מסויים כבר יהיה [… לבדכי הגיהנם הוא מצד עולם הזה ב): 29ל דף "מ נח בדפי המהר"חידושי אגדתא על ב(ל "מהר 3
  כי אין הגיהנום לעתיד לבאהגיהנום 

 
בין צדיקים בין ,  אך סוף המעשה בכל בני אדם…והרשעים צריך להענישם כדי שימחול להם אחר כך : ו' ח פתחי חכמה עמ"קל, ל"רמח 4

  .הוא לתת להם טוב, רשעים
 
ואם היה : כדי להגיע ממנו אל התכלית,  אלא שהמצאו צריך לברייתא…עונש הוא רע נוציא מכל זה שה: ז' ח פתחי חכמה עמ"קל, ל"רמח 5

   היה יותר טוב לפי הרצון–אפשר בלאו הכי 
 
  .כ"עד שצריך שיהיה כלה ולא נצחי ע, הוא רע) פרידלנדר'  ר–אלו לא היה מביא לתיקון (אם כן העונש : ו' ח פתחי חכמה עמ"קל, ל"רמח 6

שיורדים ואינם עולים ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ' כל היורדין לגיהנום עולין חוץ מג: ב' ח עמבבא מציעא דף מ' ובגמ
שאר חטאים עולים תוך זמן משפט שלהם וחוזרין ): 29ל דף "חידושי אגדתא שם בדפי המהר(ל "ברבים והמכנה שם רע לחבירו פירש במהר

  .אלו עולים בסוף' כ רואים שאפילו ג"ע.  שלהםאין עולים עד שקבלו משפט' לירד ואלו ג
 אבל הכחות … הם נצחיים וקיימים לעולם …אמנם מרובה מדה טובה ממדה רעה בהפרש ויתרון רב כי : יב בהגה' שער א פ, נפש החיים

תן הוא רק מפגם החטא הם מתים וכלים מעליהם כי עצמות חיו,  אחר קבל כל העונש הנקצב לו, הטומאה ומזיקין שנבראו ונתרבו מחטאיו
  'וגו

 
וחלאים ) דברים כח נט(ועונשי החולי כמו שאמר , ונתתי את שמיכם כברזל) פסוק יט(בעונשי הארץ שאמר ,  זה יהיה בקללותוהיפך :יא כו ן"רמב 7

 מו האחרון בניכם אשר יקוואמר הדור) שם כט כא(ויתפרסם הנס בהיותו תמיד קיים בכולם על כן כתוב , שיקולל המאכל ויחליא, רעים ונאמנים
, )שם פסוק יט(שלא יתמהו באיש ההוא אשר רבצה בו כל האלה , מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה

ככה ' ם על מה עשה הרק בארץ ההיא יתמהו וישאלו כל הגוי, כי כן יהיה פעמים רבים כמנהגו של עולם בכל האומות שיבאו מקרים רעים באיש אחד
 :אלהי אבותם' על אשר עזבו את ברית ה) שם פסוק כד(עשתה זאת ויאמרו ' כי כולם יראו וידעו כי יד ה, )שם פסוק כג( הזאת רץלא
 

  אם בחוקותי עד קוממיות 8
  
 ואם לא תשמעו עד ביד משה 9
 

א ולא עוד "ו ועד ה"ו קללות מן וי"ף ועד תי"חשבתי קללות ברכות מאליונתן אמר חשבתי ברכות ' חייא בשם ר' אבא בריה דר' ר :א לה   רבהמדרש 10
 אלא שהן הפוכות

 
, הוא כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארצם, )כ פרק ב א"תו(יהודה שאמר מעבירן מן העולם '  על דעת ר- חיה רעה מן הארץ והשבתי:ו כו ן"רמב 11

 השבתייאמר ו) שם( לא תבאנה חיות בישוב ועל דעת רבי שמעון שאמר משביתן שלא יזיקו כי בהיות השבע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם
בעת קיום המצות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון אין חיה ורמש  כי תהיה ארץ ישראל, והוא הנכון :רעת החיות מן הארץ

וכן ופרה ודוב , ושעשע יונק על חור פתן) יא ח ישעיה(ממית וזה שאמר הכתוב אין ערוד ממית אלא חטא ) ברכות לג(וכמו שאמרו , ממית אדם
 והושם הטרףלהיות טרף לשניהם  רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו, כי לא היה הטרף בחיות הרעות, )שם פסוק ז( כבקר יאכל תבן ואריהתרענה 
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HaRishon, this is exactly how things were1 and how they will be in the future2. Hence, the blessings are in 
alphabetical order – the intrinsic order of the creation, and they go from Aleph to Tav – they span the entire 
gamut of creation. They are not a novelty –a chidush – of creation; rather they reflect the reality of creation as it 
should be3. The klalos, on the other hand, are alphebetacally reversed, an aberration, and reflect but a small part 
of the reality of nature (from  ה to ו)4. 
 Meshech Chochma uses this idea to explain the mysterious statement of the Sages that whoever says 
Ashrei three times a day gets the World to Come. The Gemorrah concludes that this is because it both reflects 
the fact that G-d sustains this world (פותח את ידיך) and because it is alphabetical, i.e. G-d delivers this through 
the order of nature.  It is the ability to see the miracle of bracha in the daily functioning of nature that is the 
cause for such special praise5.  
 But if we will go deeper, says the Meshech Chochma6, we will see that also the curses are really 
blessings. Do these tragedies not prevent us from assimilating, giving us time to reflect on our calamaties, 
regroup as a nation, and go forward7. That the curses are purposeful is revealed by the verse:  
 

 גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי ואף
 אלקיהם' אני ה

 
G-d promises that even when the Jews will be in exile in the land of their bitter enemies, G-d will hold firm to 
His covenant with His people8. In fact, it is just because G-d has made a promise that the Jewish nation will be 
eternal, giving them a feeling of immunity, which necessitates the need to introduce consequences for their 
misbehavior9. They need to be scared off not to sin. On the other hand, if they do, they need a mechanism of 

                                                                                                                                                                                         
וילמד לטרוף טרף אדם ) יחזקאל יט ג(וכן אמר הכתוב , יפו להיות רעים יותרכידוע כי בטרפם האדם פעם אחת יוס, טבע להם גם לטרוף זו את זו

  :אכל
 

ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על ) בראשית א ל(והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאכלה דכתיב  :ו כו ן"רמב 1
 מיתואחר כך למדו הטרף פני החטא המ, כי הוא הטבע אשר הושם בהם לעד, "יהי כןו"ואמר הכתוב , הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה

, את נפש האדם' ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש וגו) שם ט ה(כאשר פירשתי וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נח אחרי המבול והזהיר על האדם 
תשבת רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם , ץ ישראל על השלמותנשארו על מנהגם לטרוף ובהיות אר, ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה

  ):בראשית ט ו(וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נח , בהם בעת יצירתם
 

שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל הרמש כאשר היה בטבעם ,  ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע ישי:ו כו ן"רמב 2
 :ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבא, ולא עלתה זכותם לכך, )סנהדרין צד(ה לעשותו משיח "ה והכוונה היתה בו על חזקיהו שביקש הקבמתחיל

  )דעת אחרת בדבר, מלכים' סוף הל(ם "אמנם אפשר שלדעת הרמב 
 
אלא דכך הוא סדר , ות בגדר חידוש בבריאהדאין הברכ... ויש לומר דזהו ביאור המדרש שהברכות מאלף עד תיו : אור גדליהו עמוד עח 3

  הדברים בעצם 
 
 לא רק שאינן עיקר הסדר אלא שהן הפוך הסדר המכוון: אור גדליהו שם 4
 

אבל מפעלות הטבע אין , שמורה שראוי להודות רק על הנך פעולות שעל דרך נס, :)שבת קיח( האומר הלל הגדול בכל יום ולכן :ד כו חכמה משך 5
, אשר בכל יום, שזה מדבר על מפעלות סדור הטבעיי, :)ברכות ד(אבל כל האומר תהלה לדוד בכל יום , ז מחרף ומגדף" אחרי שבראן הצריכים להיוצר

  .מובטח שהוא בן העולם הבא, כמבואר
קיום הנמצאים והרכבת שזה , אבל הענין הנפלא בהטבע הוא ההזנה התמידית, ב"כמו מן וכיו,  והנה על דרך נס בלתי סדור הטבעיי אינו מן הפלא

 על חכמה ושלמות ההוא פועל מור, אשר כל אחד יזון מן הטבע, מזון, ובדרך טבעי כל יום קבוע הזנה לאלפי אלפים בלי מספר נמצאים, הנפרדים
שאינו , סדור טבעיישענין אלפא ביתא מורה על , משום דאיתא באלפא ביתא:) ברכות ד(ולכן אמרו , יותר ממה שמורה הנסיים, ת למבין"וכבוד השי

רק שהולכין , שמתנהג בלא מרוצה, והוא כמו סדור הטבע. ולכן בברכת המאורות בחול ושבת סדרו באלפי ביתא. ו"רק שהולך מאלף עד תי, מדלג
  .ובאופן הסידור הטבעיי אם נותן מזון להנמצאים אז הוא ענין פלא, הסבות קשורות והעלולים מסודרים

רק שהאדם מוצא , ב"וזריעה וכיו, וקצירה, וזה כמו חרישה, והנה בענין הטבע צריך גם פועל היצורים). טז, תהלים קמה( וזה משביע לכל חי רצון 
  .ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא, הכל מוכן לפניו וכל העולם עומדים הכן לשרתו

דעל דרך סדור הטבעי והכל מוכן זה , כנת מזון לכל חידאתי באלף בית ויש בו שבח ה, משום דאית ביה תרתי:) ברכות ד(י "ולכן דייק רש  
ולכן . שמהשהכל על הפלאות נגד הטבע שחשב , )פ קלו"שם ס(ז נאמר בהלל הגדול נותן לחם לכל בשר "אשר ע, עיקר מטרה יותר ממפעלות הנסיי

  .'אדם הראשון קרא שמו ה
  .איך השם הוא נותן הצורות והבריאה ביסודותשזה מה שמורה ,  שהוא ראה הפעולות איך נעשו והיסודות איך נבראו

ומדרכי , אבל אברהם הכיר הטבע והתבונן בה. הוא שמי שקרא לי אדם הראשון, שמי הוא' אני ה) ה-בראשית רבה יז(ולזה אמרו במדרש   
ולא היה אדם שקרא , ז מורה שם אדנות"וע, )פ לט"שם ר(והכיר היוצר מתוך הצורה ויש מנהיג לבירה זו , הטבע והליכותיה הבין מפעלות תמים דעים

מן הסבה ' כי שם ועבר ומתושלח ידעו הויות הנמצאים בחידוש מהשם מקבלת אדם הראשון והשיגו דרכי ה, :)ברכות ז(עד שבא אברם ' ה אד"להקב
, כי השיג היוצר השם האמיתיעד , השיג מן המסובב ומן המאוחר למוקדם, לא כן אברהם, ומן המוקדם להמאוחר, ומהעילה להעלול, אל המסובב

בראשית רבה (לכן אמרו בהבראם באברהם , והשגה זו העיקרית בכונת הבריאה. ז יורה שם אדנות"וע, שהוא בראן וחדשן מן האפס וההעדר המוחלט
 מחויב במציאותו ובחכמתו וכמו שהאדם שאינו מבין על מציאות והשגחת הבורא רק מן הנבראים יודע ומבין שנבראו ומושגחים בפעולות בורא, )ח-יב

מן המאוחר אל , זה על ההשגה מלמטה למעלה, אלקים ארץ ושמים' ביום עשות ה) ד, בראשית ב(א "וכמוש, וזה הבנה כהשגת אברהם, המתאחדת עמו
  .המוקדם

 
   ש שהאריך"ע. כו מד  חכמהמשך 6

 
ים והוא מאפיל ומאיר כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם והקללות  כיום הזה שהוא קי-היום י "רש : למען הקים אתך היום לו:יבכט , דברים 7

  .'והיסורין מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו ואף הפרשה שלמעלה מזו פיוסין הם אתם ראיתם את כל וגו
 

 למען :י"רש  :צחק וליעקב למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם לי:כט יב  דברים 8
  : כל כך הוא נכנס לטרוח למען קיים אותך לפניו לעם-הקים אותך היום לו לעם 

 
 לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת לכך הוא אוסר אתכם -והוא יהיה לך לאלהים   :כט יב דברים , י" רש9

 .כ פירשתי לפי פשוטו של פרשה"יכול להבדל מכם עבשבועות הללו שלא תקניטוהו אחר שהוא אינו 
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purification to get themselves back on track1. But the opposite is also true – no matter how difficult our exiles 
and suffering, we know that, as a nation, we will come through in the end2.  
 But there is more. The Torah not only gives us a warning of the curses we might experience as a result 
of our spiritual downfall. And it not only tells us that we will survive this. It also gives us an insight into how 
we should grow in this situation of pain – a situation of Hester Panim, of G-d’s Hidden Face. In situations 
where we cannot see G-d clearly, we need to fall back on faithfulness – on our trust that He is there for us 
nevertheless, that He still cares and is nurturing us through the pain – all for own good3.  In fact, the Zohar 
learns that the words 4עליך עד השמדך' יעלם ד , which literally mean (Even any illness and any blow that is not 
written in this book of the Torah), HaSh-m will bring upon you, until you are destroyed, means at a deeper level 
that G-d will hide the evil – 5יעלם – which you have don and not mention it any more. The Chida understands 
that in fact all the curses have blessings hidden in them6. G-d has been true to His self-imposed mandate. He has 
left no corner unturned which does not involved His giving to us! 

                                                            
  לא יאבדו מבפי התוכחות הקשות אבל תהיינה להם מרוק עוונות שבהם יזכו לחיי העולם הבאץ : שם, י"שפתי חכמים על רש 1

  
כ הוריקו פניהם "בתט ש"א למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ" ומ:בהמשך, שם, י" רש2

  :ואמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל משה לפייסם אתם נצבים היום הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו
 

כדברי נעים , "אמונה"בבחינה , הוא על ידי נאמנות לברית) קללה(כי האופן של קיום הקשר במצב של הסתר וגלות : 434' ממעמקים עמ 3
  ."  ולא שקרנו בבירתך... תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו ) "כג-תהלים מד יב(מירות ישראל ז

.." וארשית לי בצדק "ש "וכמ, "אמת"מתארות מצב של ברית כאשר ההשגחה גלויה ומפורסמת  בבחינת , הברכות מצד אחד: ושם  
  ".שתיך לי באמונהואר"ש "וכמ" אמונה"הקללות מתארות מצב של קשר בבחינת , לעומת  זאת

  
  גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמד: דברים כח סא 4

 
  מדלא כתיב יעלה 5

  
שטרך טבוח בעיניך ולא ): דברי כח לא(ושמעתי פסוק זה . ל"כמו שאמרו חז, כל התוכחות גנוזות ברכות בתוכן: פרשת כי תבא, א"חיד 6

משיע לך : וכך סדרו, אם תקראנה ךמפרע הוא ברכה" צאנך נתונות לאוביך ואין לך משיע,  גזול מלפניך ולא ישוב לךחמורך, תאכל ממנו
 ולא מלפניך גזול חמורך, צאנך לך תשוב, ואים לאויבך נתונות
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  פםח

 

1. Slavery in Egypt 
 
SUMMARY: 
 

From the time of Avraham Avinu, the Jews committed themselves to fulfilling the purpose for which 
the world was created. The world without the Jews was so devoid of purpose that it faced destruction. The 
question then arises, how could the Egyptians, who, like others, are dependent on this purpose for their survival, 
come to subjugate the Jews?  Wherein lay their great power? 
 The answer is that this was a part of the Divine historic plan for the Jews to reach their true potential, 
foretold by G-d to Avraham Avinu. To go from family to nation, the Jews must go through slavery. Thus the 
Jews are not placed in exile because the brothers sold Joseph, or for any other sin. Rather, it is the other way 
around. The brothers sell Joseph because G-d has decreed that the Jews should go into Egypt.  Had not G-d sent 
Yosef to Egypt first to attract his father there, Yaakov would have had to have been dragged to Egypt in chains.    
 Thus, when we say in the Hagadah - We were slaves to Pharaoh in Egypt and the Lord our G-d took us 
out of there -  we are not only praising G-d for taking us out of Egypt, but for putting us there to begin with.  
The slavery was totally non-productive and therefore literally soul-destroying, undermining any sense of human 
dignity of the Jews. It was as if the Jews were destroyed in Egypt and recreated anew, a nation literally built on 
the ashes.   
 The timing of when Yaakov went into Egypt was very precise.  Here was now a people whose number 
(70 souls) equaled the number of nations in the world, and indeed bore the spiritual responsibility for all those 
nations.  
  After Yosef and his brothers die out, a generation grew up in Egypt not knowing anything else. They 
multiply and begin to move out of Goshen into Egyptian neighborhoods.  They underwent a process of rapid 
assimilation, ascending right to the top of this most ‘civilized’ of nations. In so doing, they abandoned their 
heritage, stopping even to do bris milah. The Jews did not need the sealed borders of Egypt. They had become 
slaves of Egyptian civilization.  
  In the beginning, the Egyptians presented a social action plan, designed to help the Jews overcome 
inequalities. בפה רך - ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך: With a soft mouth,  under the cloak of 
civilization. There will be no Torah learning; this will help the Jews to integrate. We will ban Milah; this will 
save them from barbaric mutilation. We will abolish Shabbos: This will help them get parnosa. We are not Jew-
haters, the Egyptians declared. We are concerned with only with humanity and progress.   וירעו אותנו המצרים
 concerned, they] (ורע כסילים as רע from) The Egyptians acted in a friendly manner towards us  -  ויענונון
claimed, with our welfare]but it was that very friendliness that   וירעו אותנו המצרים -  Rather than enslave the 
Jews, the Egyptians tried to corrupt the Jews.   
 The Egyptian plan worked. The Jews, now in possessions of full civil rights,  applied the full force of 
their acumen to becoming super wealthy, prominent socialites and represented way beyond their number in 
conspicuous halls of theatre and culture.    
  The Jews were now massively influenced by this great culture. This was the very opposite of Avraham 
Avinu who was the influencer par excellence. Avraham Avinu also faced an environment in which was in total 
antipathy to all that he stood for. And yet, because of his incredible faith, he was able to break through all of this 
and not to be influenced by his environment. On the contrary, Avraham Avinu influenced the whole world with 
his great revolution of Monotheism. Somewhere, deep in the soul of every enslaved Jew in Egypt, lay the 
inherited faith of their forefather, Avraham Avinu. But how could this faith be activated?  Egyptian culture was 
so powerful that it seeped into the very way the Jews thought. The physical slavery that occurred later was just a 
reflection of their spiritual enslavement.  
 The slavery was, ironically, their salvation. For it was only when the Jews realized the physical pain of 
being in Egypt that they realized the spiritual price. The  suffering made it very clear to them that they had to get 
out of there, and, by so doing, abandon it culture, its values and all that might be associated with it. Egyptian 
anti-Semitism forced the Jew to realize that all his efforts at integration were a total failure.  
 Slavery is the ultimate relationship of dependence -  the slave does not really exist except as an 
extension of his master. The solution to this was for the Jews to cleave to G-d, to feel that their source of 
nourishment and existence came from an independent source. It was their faith that gave them the ability to latch 
onto something higher than their Egyptian masters that restored their identity as independent people. Slavery 
and its horrors led the Jews down the only path that was now available to them – they cried to G-d through the 
deepest prayers because nothing else was left. And He heard, not because of their Teshuva or because they were 
worthy of redemption, but because of the suffering itself.  
 The suffering of the Jews acted to purify them, like a drop of pure olive oil that requires the crushing of 
the olive to produce it. And oil, once produced, even when mixed with other substances (= other nations) will 
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sooner or later emerge to float on the top. It is the very core-goodness of the Jews to begin with that allows for 
the suffering to help in this way.     
 G-d heard, not only because of their cries, but because the Jews were now pure and ready for 
redemption.   כאשר יענו אותן כן ירבה וכן יפרוץ - The very act of the ענוי, the affliction, is what caused their rise 
to holiness.  וימררו את חייהם becomes a part of the Geula, not just the שעבוד. And this in fact is the lesson of 
suffering everywhere. Somebody who is graced with all manner of pleasure becomes more physical thereby. 
Someone in pain will actually find himself greatly aided by that very pain in his quest for spirituality.  
 But for this to be true, the core of the person must be holy.  G-d Himself maintained this holiness. Had 
he not promised Yaakov that He would go into exile with the Jews as a guarantee that would never be totally 
absorbed by the Egyptians? Galus HaShechina was not just a personal favor to Yaakov. At the burning bush,  G-
d explains to Moshe אהיה אשר אהיה – “I will always be there to establish and maintain things for their own 
intrinsic value. The death or demise or destruction of something, is never why I created it. Therefore, I will 
always be opposed to perversion and cruelty, which lead to loss and destruction. Therein lies my opposition to 
the Egyptians.” 
 The Jews with their faith, G-d with His justice, and ultimately with His love of manking and His desire 
to grant them their purpose leads to the collapse of a great civilization, the freeing of the Jews and our march to 
Sinai. Sinai is the end of the Exodus – it is the culminating act of our freedom – freedom to be truly, spiritually 
fulfilled.  
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:DETAIL 
 
(See also Parshas Shemos, Slavery in Egypt) 

  
  
אל אברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם '  הויאמר: ו"טבראשית  

הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה ודור רביעי 
 :ישובו הנה כי לא שלם עון האמורי עד הנה

  
  
 From the time of the Avraham Avinu onwards, the Jews had become the people committed to fulfilling 
G-d’s purpose for the world and hence to bring it to its completion1. How is it possible, asks the Maharal that 
such a nation would be subject to the total slavery of its anti-spiritual opposite, to the point where its identity 
was almost lost2? The world without the Jews was so devoid of purpose that it faced destruction. How could 
anyone or anything in this world, all of whom are dependent on this purpose for their survival, come to 
subjugate the Jews? 3  
 The Jews were not in Egypt because of this sin or that4. The Jews are not placed in exile because the 
brothers sold Joseph, for example. Rather, it is the other way around. The brothers sell Joseph because G-d has 
decreed that the Jews should go into Egypt5. They were there because, from the time of Avraham Avinu, G-d 
has already foretold that this was a part of the Divine historic plan for the Jews to reach their true potential6, 
specifically their potential to have a deep and lasting faith in their G-d7. In fact, G-d told this to Avraham at the 
Bris Bein HeBesarim, at the very time when he was making a covenant with Him as the father of the future 
Jewish nation.  
  To go from family to nation, G-d told Avraham, the Jews must go through slavery. A secular historian 
might read of Yosef’s sale and understand how it led to the Egyptian bondage. He would be dead wrong. In G-
d’s world it was the need for slavery that led to Yosef’s sale, and not the other way around8.  
 In fact, the Ramban tells us that had the Egyptians not gone overboard with their cruelty to the Jews, 
they would have received a reward for fulfilling G-d’s Divine plan! 
 This changes our understanding of the Hagdah – for when we say in the Hagadah -   עבדים היינו לפרעה

אלוקינו משם' במצרים ויציאנו ד  – (We were slaves to Pharaoh in Egypt and the Lord our G-d took us out of 
there)  we are not only praising G-d for taking us out of Egypt, but for putting us there to begin with. For this 
was all part of His plan to get us close to Him9. (After all, why would we praise Him for taking us out if He was 
the one to send us into Egypt in the first place!) 
  Because the Egyptian experience was vital to the development of the Jewish people, the 
Midrash tells us that Yaakov should have been dragged to Egypt in chains.  Instead, G-d sent Yosef ahead and 
Yaakov followed10, all of this involving tremendous Hashgacha1. Together with the Yaakov and his sons went 

                                                            
השתלשלות צאצאי קודש ובהם בחר הוא יסוד העולם הוא אברהם אבינו ו,  הבריאה אשר בה היה רצון הבוראשלימות : ו"פ, גבורות השם,  ל"מהר 1
 .'ה

 
וידוע , כי זרעו הקדש במצרים היו נתונים ביד לוחציהם,  ואם כן יש לשאול איך עולם הפוך עליונים למטה ותחתונים למעלה: שם,  ל"מהר 2

  .כי במה שהם נתונים תחת ידם הרי זה מיעוט מציאות
 

חזקי מציאות בעולם והם עיקר מציאות העולם וזולתו לאין ותהו נחשבו יהיו הם מציאות ואיך נמצא דבר זה אשר הם ראוים להיות  :שם ,ל"מהר 3 
 .יותר וגוברים על עיקר מציאות העולם

 
ל שברית " מביא המהרו"פ, ט שמביא את כל החטאים השונים שהיה יכול לגרום את החטא ודחה את כולם ועוד שם"פ, גבורות השםב ,ל"עיין במהר 4

 נגד רצון  הריגת המלכיםושמאיד אחרי מלחמת המלכים ואברהם אבינו פחד שמא זה שהרג את המלכים גרם את הבטחת הגלות בין הבתרים היה מ
 כי המלחמה היתה אכ" "אנכי מגן לך"ה הבטיח לו " אבל הקב.שהיו בם צדיקים או אנשים אשר הם ראוים שלא להיות נהרגים, הקדוש ברוך הוא

 ולפיכך הם ארבע כנגד ארבע צדדים שהם כוחות חיצונות.  ארבעה מלכים הם כחות חיצונותואלו ... ציאות העולםלבער אלו הרשעים המתנגדים למ
פ "ע". (. נאמר לו שכרך הרבה מאודולפיכך ....  והוא אברהם שהיה יחיד בעולם בענין דבר זה, מתנגדים אל דבר שהוא עיקר ואינו צד) והם... (
   )ד"מ' פ(ר " במדרשה

 
שכן דרשו במקומות הרבה וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של צדיק ,  סבת המכירה כדי שיבא לירידת מצריםכי :ט"פ, גבורות השם,  ל"מהר 5

 .והנה היה השעבוד של מצרים סבה למכירה לא שתהא המכירה סבה לשיעבוד, הקבור בחברון שנאמר לו כי גר יהיה זרעך
 

, כי עונותינו גרמו לנו ואנחנו סבלנו עונינו ועון אבותינו אתנו, ר האדם עונות הדור גרמו כמו שהוא בגלותנו זהואם יאמ : ו"פ, גבורות השם,  ל"מהר 6
 על זרע אברהם שיהיו משועבדים ארבע מאות שנה במצרים' שזה אינו כי בגלות מצרים מרחוק היתה העצה מאת ה

 
 בגלות כדי שיקנו האמונה וידעו כח מעשיו)  אבינושל אברהם(י את זרעו "הביא הש: ט"גבורות השםץ פ, ל"  מהר 7
   
  כי אדרבה ירידת מצרים הוא הגורם למכירה...  דבר זה לא יתכן –ה שירדו למצרים "הסיבה מן מן הקב: י"פ, גבורות השם, ל"מהר 8

) ימכר יוסף(קוב אחיו ואשר גזר מעולם עח הירידה למצרים סיבב סיבות ראויות כי מן בני יע: שמות לז כח, גור אריה, ל"מהר  
לישמעאלים ובתוכם ובתוכם מדינים סוחרים ומהם למצרים והיה יוצא יציאה אחר יציאה תמיד היה מתקרב למצרים כי זהו גזרת השם 

  יתברך
  

' זה שנהי' ולמה הימ הטעם כי קשה מה השבח עבדים היינו "הגדה זו ליצ. 'ז היו כו" עובדי עמתחלה ]: ב"תרל [ שנת– לפסח - אמת ספר ויקרא שפת 9
ובניו  ויעקב' ש מתחלה כו"ת כמ"לטובה שנוכל להתקרב אל השי' לזאת מספרין שגם זה שהיינו עבדים הי. עבדים לפרעה ודי הגאולה לתקן העבדות

  :ש עוד מזה בסמוך"ה ועמ" היינו יכולין להתקרב למקום באז ל"שבל. ירדו מצרימה
 

 ראוי להיות הגזירה יוצאת לפעל בכח היה  -ל "פירוש המהר(לרדת מצרים בשלשלאות של ברזל ובקולרין  ראוי היה יעקב : ו"מ' בראשית רבה פ  10
 הוא ואני נוהג ה בני בכורי" אמר הקב)מאחר שהיתה הגזירה שירד מצרימה אלא בשביל הצדיק עשה שלא יהיה לו בזיון, גדול ובמדת הדין ובהכרח

  בנו לפניו והוא ירד אחריו על כרחו שלא בטובתותני מורידו בפומבי אלא הריני מושך אבו מנהג בזיון ואם ליתן בלבו של כרעה אי
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the Shechina2, but we will come back to this. The Midrash brings a frightening parable – a cow, sensing what 
awaits it, may resist going into the slaughtering pen. However, if its calf is put there, it will follow, even to its 
death3. So too, Yaakov’s mazel sensed the horrors of Egypt that awaited. But Yosef his son called him, and he 
went4.  
 The timing of when Yaakov went into Egypt was very precise. Yaakov went to Egypt with 70 souls 
(including himself). Here was now a people whose number equaled the number of nations in the world, and 
indeed bore the spiritual responsibility for all those nations5.  
  Yaakov’s enormous spiritual stature prevents any kind of oppression in his life time6. His passing 
begins a steady descent, though actual slavery did not yet begin. After Yosef and his brothers die out, a 
generation grew up in Egypt not knowing anything else. They multiply and begin to move out of Goshen into 
Egyptian neighborhoods7. As has often been when the going has gone well with the Jews, they underwent a 
process of rapid assimilation, quickly mastering the culture and ascending right to the top of this most ‘civilized’ 
of nations. In so doing, they abandoned their heritage, stopped even to do bris milah8  and forgot their mandate 
as the chosen people. נטו לדרכי שרצים - וישרצו says the Seforno9 - they were as disgusting as insects in their 
mindless panting after all things Egyptian.  
  The Egyptian borders were such that no slave could ever flee Egypt. But the Jews did not need sealed 
borders. They had become slaves of Egyptian civilization.  
The Egyptians were enormously sophisticated in their approach. In the beginning, they presented a social action 
plan, designed to help the Jews overcome inequalities. בפה רך - ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך: With a soft 
mouth,  under the cloak of civilization. There will be no Torah learning; this will help the Jews to integrate. We 
will ban Milah; this will save them from barbaric mutilation. We will abolish Shabbos: This will help them get 
parnosa10. We are not Jew-haters, the Egyptians declared. We are concerned with only with humanity and 
progress.  וירעו אותנו המצרים ויענונון  -  The Egyptians acted in a friendly manner towards us (from רע as  ורע
  - וירעו אותנו המצרים   but it was that very friendliness that[concerned, they claimed, with our welfare] (כסילים
Rather than enslave the Jews, the Egyptians tried to corrupt the Jews.   
 In the beginning, it all seemed to be such a happy story for the Jews. The Jews  were now in 
possessions of full civil rights, and applied the full force of their acumen to becoming super wealthy, prominent 
socialites and represented way beyond their number in conspicuous halls of theatre and culture11.    

                                                                                                                                                                                         
 

שלא תאמר . ראינו ההשגחה הגדולה להוריד את זרעו של אברהם למצרים,  שגזר הגזירה על זרעו של אברהםאחר :י"פ, גבורות השם, ל"מהר 1
 .כי היה הגלות של ישראל במצרים במקרה רק הכל בהשגחה נפלאה

 
  .'את יוסף וגו'  אמר רבי פנחס בשם רבי סימון מנין לך שירדה השכינה עמו מדכתיב ויהי ה:שם, בראשית רבה 2

 
 אותה למקולין ולא היתה נמשכת מה עשו לה משכו כין רבי ברכיה אמר בשם רבי יודא בר סימון משל לפרה שהיו מוש: ו"מ'  בראשית רבה פ3

  ל כרחה שלא בטובתהאת בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו ע
 

והיינו שיראה יעקב שטוב לו שם ,  ראוי שהיה יורד יעקב למצרים בדבר קטן שיהיה סבה קטנה שילך אל מצריםהיה: אי"פ, גבורות השם, ל"מהר 4
המזל אין מניחו מזלם ידע ו, ואף שלא ידעו הם הדבר, אלא מפני שבסוף יהיה להם שיעבוד במצרים. בשביל הרעב כמו שירד אברהם ושם ימצא בנו

 ג דאיהו לא ידע מזל שלו ידע"אע) א"ע' דף ג(ללכת שם כמו שאמרו חכמים בפרק קמא דמגילה 
 

' כי עם ביאתן למצרים היו ע, אין לאחר ולא להקדים ביאתן,  תתבונן על גודל השגחה עוד בירידתם למצריםוכאשר :אי"פ, גבורות השם, ל"מהר  5
כי ישראל משתתפים לאומות , שכבר אמרנו לך כי לא היה ראוי השעבוד והירידה למצרים רק עד שהיו שבעים נפש. כי יוכבד נולדה בין החומות, נפש

  .רק כי האומות הם שבעים אומות ובבני יעקב היו שבעים פרטים בלבד,  שהוא שבעיםזהבמספר ה
 
לא היה אפשר , כי כל זמן שהיה יעקב קיים, ר יעקב עדיין קיים הודעתיך שלא היה השיעבוד הגמור לישראל כאשכבר :יב' פ, גבורות השם, ל"מהר 6

ולפיכך נסתמה פרשת ויחי להגיד כיון שמת , והוא היה מצרף אליו שבעים נפש שהם יוצאי ירכו, למצרים להיותם גוברים עליו מפני מדריגת יעקב
 . עיניהם ולבם של ישראל מן השיעבודמויעקב נסת

 
 וק ז העמק דבר על שמות פרק א פס 7

מיוחד לישראל ומלאה מישראל ' בא ללמד דלא ארץ גושן לבד שהי. אבל לשון המקרא אותם. א מנהון"מהם מיבעי וכן ת. ותמלא הארץ אתם
פ "עה' ז ה"כ בספר ויקרא י"כמש. ומשמעות אותם עמם. מ מלאה הארץ את ישראל"עיקר ישיבת עם מצרים מ' מ שהי"אלא אפילו כל א. לבד

על הפתח ' והינו דכתיב במכת בכורות ופסח ה. והיה כל מקום פנוי שמצאו ישראל לקנות ולדור נתישבו שמה. אותם' ים להוזבחו זבחי שלמ
שפרעה נגש לישראל ולחצם לדור במיצר כדי להשפיל ' ז' ה וג"כ' ג שיבואר להלן ב"ואע. הרי שהיו הרבה בתי ישראל בקרב בתי מצרים

  .ערי מצרים בין בתיהםבאופן שנשארו בקרב ' מ הי"מ. דעתם
  

בגדו כי בנים זרים ילדו עתה ' בה) הושע ה(רבנן פתחי לה פתחא בהאי קרא , ל"על פסוק ויקם מלך חדש על מצרים וז) ח-א(במדרש רבה    8
  ,כשמת יוסף הצדיק הפרו ברית מילה אמרו נהיה כמצרים, חלקיהם] את[יאכלם חדש 

  
 :ובכן, שרצים לבאר שחת, כל שבעים נפש נטו לדרכי שרציםואחר שמתו . פרו וישרצו) ז( א  ספורנו 9

 
10 Lehman Hagada 

 
11 Not וימלאו הארץ – that they filled it up numerically – but they Jews and their affairs filled up the 
conversation. 
 The Jews stirred – וישרצו; they then became rich – וירבו; the money of which they invested to 
produce super wealth - ויעצמו מאד מאד. The response of the Egyptians was deep resentment. “They 
have become rich form us - הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו.   
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 The Egyptian plan had worked! The Jews were now massively influenced by this great culture. This 
was the very opposite of Avraham Avinu who was the influencer par excellence. Avraham Avinu also faced an 
environment in which was in total antipathy to all that he stood for. And yet, he was able to break through all of 
this and not to be influenced by his environment. On the contrary, Avraham Avinu created the great revolution 
of Monotheism, not only for the world, but for all the people of the world. Avraham inoculated the Jewish 
people with this power, so that, no matter how enslaved they became, they were also ultimately able to break out 
of their oppression and be those who become G-d’s witnesses in the world1.  
 Avraham Avinu was chosen to be the father of the Jewish people because of his incredible faith – a 
faith that allowed him to emerge from Nimrod’s fiery furnace unscathed. For, it was just this which allowed for 
what the Maharal calls מציאות חזק, a powerful existence or reality, one that the Jews in Egypt were to inherit 
and nurture2. For the person of faith is able to be able to be consistent in his convictions, unchangeable in his 
commitments. This gives him a certain solidity and permanence. The faithless, by contrast will reflect 
continuous fluctuation, one generation with this ideology the next with another – and what always changes does 
not last and is ultimately of no lasting value3. This is exactly the difference between lasting spirituality and the 
ever decaying material world4. 
 Somewhere, deep in the soul of every enslaved Jew in Egypt, lay the inherited faith of their forefather, 
Avraham Avinu. But how could this faith be activated?  Egyptian culture was so powerful that it seeped into the 
very way the Jews thought. The physical slavery that occurred later was just a reflection of their spiritual 
enslavement.  
 But the slavery was, ironically, their salvation. For it was only when the Jews realized the physical pain 
of being in Egypt that they realized the spiritual price. The  suffering made it very clear to them that they had to 
get out of there5, and, by so doing, abandon it culture, its values and all that might be associated with it.   
Slavery is the ultimate relationship of dependence -  the slave does not really exist except as an extension of his 
master. The solution to this was for the Jews to cleave to G-d, to feel that their source of nourishment and 
existence came from an independent source. It was their faith that gave them the ability to latch onto something 
higher than their Egyptian masters that restored their identity as independent people6. 
  And so, ironically, the great cruelty of the Egyptian is the source of a positive message: If the Jews 
will not choose to be Jews, G-d says, I will force them to separate themselves using the stick of anti-Semitism7. 
Even more ironic, they will not only survive the anti-Semitism, but will emerge purer and greater, like a drop of 

                                                            
שאלו היה מתפעל לא היה הוא , א התחלה אינו מתפעל כי הדבר אשר הוא התחלה כמו אברהם בעבור שהוידוע :ו"פ, גבורות השם, ל"מהר 1

רק נקרא אב המון גוים שהוא התחלה , ואברהם ראשון והתחלה ולא לאומה הישראלית בלבד, והדבר אשר הוא פועל בו יותר ראשון, ראשון
  ולכך הוא מגן אשר אינו מקבל התפעלות, לכל
 

וראוי להיות עיקר המציאות בעולם הזה ועיקר המציאות בעולם , יש לו מציאות חזק מאחר שהוא חזק באמונתו כי: ז"פ, גבורות השם, ל"מהר 2
  .הבא
 

הרי נבדל , בשביל החוזק שיש לו ואין מקבל שנוי באמונתו, אבל מי שחזק באמונה.  דברים המשתנים הם רעים בעבור שכל שנוי רעכי: שם, ל"מהר 3
 .משנוי אשר הוא לחמרים

 
 .הוא לחמרים ... שנוי]ה[ :ז"פ, גבורות השםל "מהר 4

 
ק מאיזביצא "אמר הרה... ל שלא הי עבד יכול לברוח ממצרים "דהנה אמרו חז: 4 בהגה 12ק מאיזביצא המובא באור גדליהו שמות אמוד " הרה5

שהיה שם . ברחוושהכל טוב שמה ואין להם כלל  מה שי, ארץ מצרים' ל כי הכוונה בזה הוא עמוקה שהעבדים היה להם ההרגשה כי כגן ד"זצוק
‘propoganda’ ה עליהם וכל  קושי מהשעבוד היה לתכלית  המכוון ליתן להם "וכל היסורין שהביא הקב,  באופן כזה עד שלא רצו כלל לברוח

 שבני.... ם שמה שכתב בשמות ו ו והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים  "וזה היה החידוש בחידושי הרי, הרצון שיברחו ממצרים ולצאת משם 
  . ישראל לא יסבלו הגלות  אלא ירצו לצאת משם

  
ואין זה נקרא מציאות כיון , כי אשר הוא משועבד לאחרים הרי נתלה באחר,  השעבוד הוא מורה על מיעוט המציאות:ז"פ, גבורות השם,  ל"מהר 6

 .ולהיות נתלים בזולתן, וכאשר היו ישראל מאמינים היו חזקי המציאות אשר אין ראוים אל השיעבוד מאחרים, שתלוי באחר
 

ז בא משום שבקשו "כ. ד ישראל"ומחשבת חשד מה שלא עלה ע.    ובא הכתוב להקדים בזה סיבת שנאת מצרים וגזרת המלכות:ז א  העמק דבר  7
תא עוד שפסקו ר אי"ובש. אבל הם לא רצו כן. ויגש' כ בפ"לצאת מרצון יעקב אביהם שישבו דוקא בארץ גושן כדי שיהיו בדד ונבדל ממצרים כמש

ומשום זה . דאחר שקבעו דירתם בקרבם מצאו טוב להם להשתוות למצרים ולא יהיו ניכרים שהמה יהודים. למול מזה הטעם שאמרו נהיה כמצרים
ו אשר היא הסבה שבכל דור ודור עומדים עלינ' פ כי גר יהיה זרעך וגו"בראשית עה' וכבר ביארנו בס. לבם לשנוא עמו' ביאר המדרש שהפך ה

  :לכלותנו בשביל שאין אנו רוצים להיות כגרים ונבדלים מן האומות
 גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירם למוטב ואילו .מגילה יד 

 הסרת הטבעת החזירתן למוטב
הפך ) תהלים קה(ה האהבה שהיו המצריים אוהבין אותם לשנאה שנאמר "הפך הקב) הפרו את ברית מילה(וכיון שעשו כן :   שמות רבה  

 . מלך חדש שעמד במצרים וחידש עליהם גזירות, לקיים מה שנאמר עתה יאכל חדש את חלקיהם, לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו
יכם עבודה אף אני מעמיד מי ה אתם חידשתם על"אמר הקב… בגדו כי בנים זרים ילדו ' על פסוק זה בה) רמז תקב(ובילקוט הושע  

  .ה"את חלקיהם שנחלקו מאחר הקב, שמחדש עליכם גזירות
וכל זה היה לטובתן של ישראל כדי שלא יתערבו , ז שמחדש שנאה בלבם"ה היה מחדש ההבדל עי"הקב: בית הלוי על שמות פרק א א  

ו הישראלים מאוסים בעיני המצריים עד שכשהיה המצרי רואה אותן וכמאמר הכתוב ויקוצו מפני בני ישראל שפירושו הפשוט דכל כך הי... ביניה 
וכל זה לא היה בגדר עונש . ה הטיל שנאה ונתן מיאוס על ישראל כדי שלא יתערבו עמהם"והקב, היה קץ בעצמו כדרך מי שרואה דבר מאוס שקץ בו

 והנה עוד תועלת הגיע לישראל בהבדלם  ... ו עמהם כי לא חטאו אז ולא היה מגיע להם שום עונש רק היה בגדר שמירה שלא יתערב, כלל
על פסוק זה מובדלים היו מן המצריים בכל דבר ) ילקוט בלק תשסח(ואיתא במדרש ', הן עם לבדד ישכון וגו) במדבר כג(מהמצריים דהכתוב אומר 

י זכות שהיו מובדלין מהם בכל דבר זכו דגם "י דעהר. המצריים דנם בלילה וישראל דן ביום, ולא דנם כאחד, בלבושיהם ובמאכלם בגופם ובפתחיהם
מ זהו בזמן ששלום בעולם אבל "מ, מי שלפי מעשיו לא היה מגיע לו זה העונש' והענין משום דלפעמים אפי. בעת הדין לא דנם ביחד ולא בזמן אחד

ז "ע' וכמו דאיתא במס, יות ניצולים מזה העונשבזמן שרשעים בעולם חלילה כשדן את הרשעים על מעשיהם אז צריכין ישראל לזכות יותר גדול לה
שישראל מובדלים מהם  והזכות לזה להנצל מהעונש המגיע לרשעי ארץ היא מצות הבדלה מה, דלישראל דן תחילה מקמי דליפוש חרון אף) 'דף נ(

 ' וגו, ביחדשאין דנם ' וזהו שאמר במדרש הן עם לבדד ישכון וגו. ומרוחקים מהם זוכים שלא להיות נידונים עמהם
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pure olive oil that requires the crushing of the olive to produce it1. And oil, once produced, even when mixed 
with other substances (= other nations) will sooner or later emerge to float on the top2. It is the very core-
goodness of the Jews to begin with that allows for the suffering to help in this way3.  
  Slavery and its horrors led the Jews down the only path that was now available to them – they cried to 
G-d through the deepest prayers4 because nothing else was left. And He heard, not because of their Teshuva or 
because they were worthy of redemption5, but because of the suffering itself6.  
 When we say G-d heard the Jews because of their suffering, this does not just mean the pain which they 
endured. Rather, the Meforshim explain, the suffering of the slavery caused a purification of the Jews, like an 
iron furnace, which in and of itself made the Jews ready for redemption. This, says the Sefas Emes, is what the 
pasuk –  כאשר יענו אותן כן ירבה וכן יפרוץ - means. The very act of the ענוי, the affliction, is what caused their 
rise to holiness. The darkness itself serves to elevate and raise the Jews7.  וימררו את חייהם - מרור becomes a part 
of the Geula, not just the 8שעבוד . And this in fact is the lesson of suffering everywhere. Somebody who is 
graced with all manner of pleasure becomes more physical thereby. Someone in pain will actually find himself 
greatly aided by that very pain in his quest for spirituality9.  
 But for this to be true, the core of the person must be holy. The Avos had certainly given this core to 
their descendents in Egypt. It was now maintained by G-d Himself, who had promised Yaakov that He would go 
into exile with the Jews as a guarantee that would never be totally absorbed by the powerful exile civilization of 
the Egyptians10. Thus, if the Jews are to sink they are never to disappear.  G-d promised Yaakov Avinu that he 
would go with him into Golus.  
 Galus HaShechina was not just a personal favor to Yaakov. At the burning bush,  G-d explains to 
Moshe 11אהיה אשר אהיה  –  which Rashi interprets as: “Just as I will be with them in this tzora, so will I be with 
them in future tzoros12” Or, as Seforno understands things: “I will always be there to establish and maintain 
things for their own intrinsic value. The death or demise or destruction of something, is never why I created it. 
Therefore, I will always be opposed to perversion and cruelty, which lead to loss and destruction. Therein lies 
my opposition to the Egyptians13.” 

                                                            
כ "מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואח :אלה... שמך '  זית רענן יפה פרי תאר קרא ד-) ד ירמיהו יא"הה(א :שמות רבה לו 1

כ מקיפים אותן בחבלים "כ טוחנים אותן ואח"מורידין אותו מן הזית ונחבט ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת ונותנין אותו במטחן ואח
כ נותנים את שומנן כך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין "מביאין אבנים ואחו

' בצר לך ומצאוך וגו) דברים ד(ויאנחו בני ישראל וכן ) שמות ב(' ה עונה להם מנין שנא"כ עושין תשובה והקב"ומקיפין אותן טרטיוטין ואח
 פרי תאר אלוקיך הוי זית רענן יפה'  דכי קל רחום

  
א מה ראה ירמיהו למשול אבותינו כזית אלא כל המשקין מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב אלא עומד כך ישראל "ד:  שמות רבה שם 2

חתון ואיזה עליון א כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה ת"ד. ולא תתחתן בם) דברים ז(' אינם מתערבים עם עובדי כוכבים שנא
כך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של המקום נצבים למעלה , שבעולם הוא נתון למעלה מהן אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין

 אלקיך עליון הוי זית רענן יפה פרי תאר' ונתנך ד) שם כח(' מן העובדי כוכבים שנא
  

 ש עוד"ולו לא יועיל יסורין ע, אבל את עשו שנאתי... יש בכח היסורין למרק אותם ...  הם טובים רק בני ישראל אשר בעצם: אור גדליהו שמות דף ז 3
  

וכענין , ד הקבלה יתכן לפרש כי נרמז כאן ענין התפלה ומתוך הצרה וגודל השעבוד כוונו אל העשר ואל הראש ועד הסוף" וע:כג ב רבינו בחיי 4
ויזכור אלהים כנגד , וישמע אלהים, הוא שאמר ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה,  נרמזו כלם בכאןולכך, יענה' אז תקרא וה) ישעיה נח(שכתוב 

ושני עמודים בכללן וירא אלהים כנגד התפארת וידע אלהים כנגד , את אברהם את יצחק ואת יעקב הגדולה והגבורה והיסוד. היראה והחכמה והבינה
כי שם יצעקו בני ישראל ושם יתפללו בשאלת , א עם וירא אלהים כדי לרמוז על תפארת ישראלותן לבך כי לא הזכיר בני ישראל אל, המלכות
ספירות שמשם ' עולמות כנגד ה' ואנו אומרים לעלם לעלמי עלמיא יתברך הזכיר ה, ואליו אנו מברכים בקדיש אמן יהא שמיה רבא מברך, צרכיהם
 :שמע נא ואתה דע לך, ק בהם כלל כשם שאין להפסיק הכתר מאין סוףוצריך הוא לחבר מלת עלמיא ליתברך ואין להפסי, ולמעלה

 
מן העבודה קבל ' פ שהגיע הקץ כבר לא היו ראוים לגאולה אלא מרוב שצעקו אל ה" כי אע-ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה : בחיי ב כג'  ר 5

 תפלתם
  

כאמרו וגם ראיתי את , אבל כמקנא על אכזריות המעבידים, תם ותפלתםלא בשביל תשוב. ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה:  ספורנו ב כג 6
  :הלחץ

  
. ה הראה למשה מראה גדולה זו מתוך חושך הגלות עצמו"שהקב' פי. 'אני ישנה ולבי ער כו' בלבת אש מתוך הסנה במד: ]ח" תרל[שנת  שפת אמת  7

אך זה באמת .  הזה איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות הגדולים הללוהתימה מדוע לא יבער הסנה מאחר שנמצא באמת התלהבות הגדול' וזה הי
וכפי רוב . כי הגלות הוא סימן על הגאולה. הגאולה' ה להראות לו כי אדרבה לפי גודל החושך והגלות נסתר בו אור גדול גנוז והוא בחי"רצה הקב

איך הניח ' הכתוב מתרץ עצמו אשר לא יהרהרו אחר הבורא ית' פי. כן יפרוץו' פ הכתוב וכאשר יענו אותו כו"וז. קישוי הגלות מורה על תוקף הגאולה
 :כ תוקף הגאולה"אח' כ כי כפי רוב העינוי כן יהי"לענות את עמו כ

 
כי גם זה היה לטובה עבור בני ישראל שעל , נקבע מצוות מרור  זכר להוימררו את חייהם, אומר השפת אמת, ולכן: 8עמוד ,  אור גדליהו 8

 . היו נבדלים מו האומותידיה 
  
כי בעת אשר האדם מדושן בעונג נעשה מאד ... שיסורין ממרקין  .) ברכות ח( ל "זה נכלל במה שאמרו ז: 12עמוד ,  שמות, אור גדליהו 9

  .השכינהאבל בעת אשר האדם מדוכה ביסוורין אז בנקל יכול להגביה את עצמו ךהיות נמשך אחר גלות , וקשה לו להגביה את עצמו, מגושם
  

ומצינו בתרגום שמפרש , והיא שמירה על הנקודה שיש בבני ישראל, ירד עם בני ישראל לגלות " אנכי"שה: 7שמות עמוד ,  אור גדליהו 10
אבל כאן , ואינה מפרש הלשון הורדה כפשוטו, פ שהתרגום בכל מקום  מפרש באופן להרחיק ההגשמה"ואע, "אנא אחות עמך למצרים"

ובשה הכח נשארו בני ישראל בצורתם ולא , שירדה השכינה עם בני ישראל לתוך הגלות, כי כאן היה כביכול ירידה, מפרש בלשון ירידה
  . ונשאר נקודה שהיה ראוי לגאולה, נאבדו לגמרי

  
 : ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם) יד(ג  11

  
 'וגו) ברכות ט( אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות -היה  אהיה אשר א:יד ג י"רש 12

  
כאמרו כי לא , ומזה יתחייב שיאהב המציאות וישנא כל הפסד מנגד למציאות, ההוה תמיד על ענין אחד מצד עצמו. אהיה אשר אהיה) יד(ספורנו ג  13

ובזה שנא , המטים עקלקלות אל העדר והפסד, וישנא העול והאכזריות, מציאותאשר תכליתם , אחפוץ במות המת ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה
 :חמס ואכזריות המצרים נגדכם
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 The Jews with their faith, G-d with His justice, and ultimately with His love of manking and His desire 
to grant them their purpose leads to the collapse of a great civilization, the freeing of the Jews and our march to 
Sinai. Sinai is the end of the Exodus – it is the culminating act of our freedom – freedom to be truly, spiritually 
fulfilled.  
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2. Redemption & the Haggadah  

 
SUMMARY: 
 

Pesach is not just a celebration of the miracles of the Exodus, but of the lessons they come to teach.  
The Seder night reminds us that, in the end, good does triumph over evil. The vehicle for that good became the 
Jewish People.   

At the time just before the Exodus, the Jews were helpless - no other force whatsoever could have 
redeemed them - אני ולא מלאך - “I, and not an Angel.” The impurity of Egypt was so powerful that had an Angel 
been sent to redeem us, the Angel would also have been absorbed into the impurity of Egypt.  The Jews were 
too caught up in their Egyptian culture to have recognized the providential nature of an Angel.   מתחילין בגנות - 
we begin the Hagaddah with a tale of our shame. The גנות is not the physical hardship, but the מט שערי טומאה 
the spiritual slavery, into which we had sunk.   

Only a powerful revelation from G-d could save us now.  For this reason, Moses is not mentioned even 
once in the Hagada, for not even his greatness could bring us the redemption.  
  However,  G-d did require some response from us, an act of  השתדלות to reinforce and integrate our 
 by your blood you shall live -  we had to earn our Exodus by engaging in the – בדמייך חיי - And so  .בטחון
Pesach sacrifice and circumcision, two acts which separated the Jews from the Egyptions in acts of tremendous 
Mesiras Nefesh. On the other hand, the fact that the night of the redemption the Jews were confined to their own 
homes and were not even allowed to prepare food for the way, underscores our recognition that it was purely 
HaSh-m’s role that cause the redemption.  
וא יצא ממצריםבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו ה       - We have to follow the formula as if 
we ourselves are coming out of Egypt.  We have to have faith that there is indeed an Exodus of each generation.  
Each and everyone one of us were included in the כלל of those who went out, and we all draw on the spiritual 
life of that experience.  Whatever relationship we have with spirituality comes only through the spiritual הארה 
of יציאת מצרים. Each individual has his own spiritual challenges, his own spiritual exodus, which he has to 
make. The possibility of overcoming that challenge was all released in the spiritual energy of יציאת מצרים.  
 The גאולה led to the birth of the Jewish nation, G-d’s Chosen People. Because this birth was unnatural, 
our survival is also unnatural, a source of our Nitzchiyus. While their oppressors through the ages disappeared, 
the Jews lived on. Pesach is a celebration of that Nitzchiyus.  Other nations celebrate their beginnings by fire-
crackers, parades and picnics – We do it with a seder – an order – the understanding of how the history has an 
exact an orderly unfolding according to G-d’s Providence. We spend the night in thought and contemplation. 
We begin with our slavery -  מתחילין בגנות, because that is a part of our spiritual redemption. Therefore the 
Maror is only a חיוב דאורייתא when there is a קרבן פסח. The suffering is only in the context of the Geula. 

The Exodus is so fundamental to our identity that we have umpteen Mitzvos to remind us – we mention 
it every morning and every night; we write about it on our mezuzos and our Tefilin, we remind ourselves about 
it when making Kiddush on Shabbos and Yom Tov and, of course, we dedicate the seder night to talking about 
just this.   The Exodus teaches us that G-d daily renews the world, that He is omnipotent and omniscient and that 
He uses prophets to communicate with the world.    
 During the Seder, we connect to the real spiritual meaning of freedom. The holiness of the original 
Exodus is recreated. This itself is a great aid in bringing the final Redemption.  
 But what does freedom mean? The only being that is completely free, is G-d Himself. Every other 
being is only free to the degree they attach themselves to Him, or to His Will, as expressed in the Torah.  Finally 
on Sukkos we surround our whole body by Mitzvos.   
 Klal Yisrael prepared for Exodus by imbedding their covenant with G-d on their flesh (Bris Milah) and 
my risking their lives to obey G-d’s will in tying up the idolatry of the Egyptians (the Korban Pesach) -  קבלת
 Seven weeks later, they found a more reliable way to become permanently free, through the . עול מלכות שמים
Torah they received at Sinai – קבלת עול תורה ועול מצוות = אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.   
 But the few acts of commitment by the Jewish people were not enough to integrate and consolidate a 
whole relationship with G-d. This took 40 years to do, (as we explain in our essay on the Exodus in this section). 
We imitate this by taking care of our  own preparations as we would a newborn baby: “The newborn, Pesachdik 
Jew requires a setting far removed from materialistic infection. At such an opportune time, there is not room for 
complacency or laxity. Everything must be done energetically with alacrity. Our whole spiritual life-line is on 
the line. Laxness, which deadens our Avodas HaShem, has to be completely removed. There is not room for 
tarrying and letting the dough rise and turn sour!” 
 Pesach is the beginning of the annual cycle, the beginning or our relationship with G-d. It occurs in 
spring, when all of nature is regenerating.  
 Potentially, this Exodus could have been a complete redemption, requiring no more exile. However, we 
did not finish the growth we were sent to do in Egypt, and we are now really just completing the Egyptian exile. 
Hence, יחץ, we break the middle Matza and hide part of it to show that our redemption is incomplete. (צפון) We 
are like the broken, half-piece of Mitzvah. Just like our brethren in Egypt, we feel ourselves spiritually 
impoverished, and, like a poor man, we long for completion and redemption.  
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 Hence, we say at the end of the הא לחמא section of the Hagadah, השתא עבדי – now we are still 
servants. While we are in exile, our relationship with G-d is like that of a servant to his master. 
  But this is only temporary. In the second part of the Seder, after the meal, we focus on the future and 
final redemption. We recognize that G-d uses broken utensils, that He listens to the (materially and spiritually) 
poor.  We take out this hidden middle matza and we eat it as the Afikomen. It is with that taste of final 
redemption in our mouth, that we remain for the rest of this special night. In the end of the sentence we quoted 
above (השתא עבדי) we say בשנה הבאה בני חורין – next year we will be as free men. The wording here says that 
now we are servants but next year we will be בני חורין – the children of free people, for after the exile we are 
like children to G-d.   
 The Exodus from Egypt introduced into history the elements that would allow for the final redemption. 
That process is now unstoppable. 
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DETAIL: 
 
Pesach we know is a different night – but what its true meaning below the symbolism is not so easy to 

grasp – מה נשתנה הלילה הזה?   The Ramchal says that the Seder night is to remind us that, in the end, good does 
triumph over evil1. The vehicle for that good became the Jewish People.  

The legacy of Pesach and its lessons exists for all time. Even though there have been many evil 
enemies of the Jews, and we have gone from exile to exile, the Egyptian Exodus guarantees that no other exile 
can be permanent.  The 2nd part of the Seder talks about the future redemption, because the Exodus set into 
motion an inexorable historical cycle that must end with the final redemption, a redemption that will 
permanently end all exiles.   

At the time just before the Exodus, the Jews were helpless, and no human hand, in fact no other force 
whatsoever could have redeemed them, had G-d not taken them out. אני ולא מלאך - “I, and not an Angel.” The 
impurity of Egypt was so powerful that had an Angel been sent to redeem us, the Angel would also have been 
absorbed into the impurity of Egypt. (Zohar)  In different words, this means that the Jews would not have 
recognized the providential nature of an Angel. They were too caught up in their Egyptian paradigm and were 
about to be permanently absorbed into Egyptian culture2.  Hence, in the Hagadah it does not say מתחילין ביסורין, 
that we begin the Hagdah with a tale of our affliction; rather we say מתחילין בגנות, that we begin with a tale of 
our shame. The גנות is not the physical hardship, but the מט שערי טומאה the spiritual slavery, into which we had 
sunk. It was a גנות not only because of the loss of spiritual level, but because we did not even realize at the time 
how low we had sunk spiritually3.  

Only a powerful revelation from G-d could save us now4.  For this reason, Moses is not mentioned 
even once in the Hagada, for not even his greatness could bring us the redemption.  

In the face of this total helplessness, G-d redeemed us and turned Pesach forever into a 5מועדים לשמחה 
– an appointed, historical cycle of joy6. However, once G-d intervened, it required some response from us.  Here 
lies the intersection between בטחון and השתדלות, between our recognizing that, on the one hand, everything is 
from HaSh-m, and that, on the other hand, this requires some effort on out part -  growth and integration. And so 
 by your blood you shall live -  we had to earn our Exodus by engaging in the Pesach sacrifice and – בדמייך חיי -
circumcision7. Both were acts on our part – ותא דלתתאאתעור  – that separated the Jews from the Egyptions in 
acts of tremendous Mesiras Nefesh8. But that was not our primary response. Our part of the bargain was to not 
just passively accept G-d’s deliverance from slavery, but to immediately accept a new servitude, the servitude of 
becoming G-d’s people. 

On the one hand this allowed the Jews to do ‘something’ to merit their own redemption. On the other 
hand, the fact that the night of the redemption the Jews were confined to their own homes and were not even 
allowed to prepare food for the way, underscores our recognition that it was purely HaSh-m’s role that cause the 
redemption שעבוד מצרים as the paradigm גלות tells us how to nurture the תדלותהש  in גלות quotient in בטחון/
such a way that it leads to גאולה. 
 Rav Tzadok Hacohen9 explains this idea in a different way. Nisan, the full Geula follows Adar, the part 
Geula, just as Yehudah, the Baal Teshuva, follows and completes Yosef, the Tzadik. Yosef dreams of being 
redeemed and does everything in his power to achieve this, manipulating circumstances so that his father and 
brothers bow down to him as he had dreamed. As a Tzadik, Yosef represents Hishtadlus, for a Tzadik is the step 
by step approach to getting close to HaShem. But this can only begin the process. In the end we are redeemed 
not by our own efforts, but by the Nisan experience, when, all in a flash, we see our dreams for what they were, 

                                                            
ועל ידי זה נשבר , הוא להראות החרות של הנצחון שנצח הטוב את הרע, והנה עיקר התקון של הלילה הזה: ה"פ, מאמר החכמה, ל" רמח 1

  כח הסטרא אחרא והיא נכנעת הכנעה גדולה
  
דאם לא היתה אז הגאולה והיו , ט  שערי טומאה היתה הגאולה בהכרח"וכאשר הגיעו למ: )ה חשב את הקץ"ד, על ההגדה (  משמואל שם2

כ הוצרך לחשוב מחשבות ולדלג על החשבונות למען תעשה הגאולה כמו "וע, ו"ן שבטומאה לא היתה להם עוד תרופה ח"באין בשער הנו
 .שהבטיח

 
כל דרך איש ישר  בעיניות ורק , ט שערי טומאה"שבעודם המצרים אף שהיו שמ: ן של פסח בספר ויקרא דף צהשם משמואל מאמר ראשו 3

   .כשיצאו וטעמו וראו ביום הראשון את האור כי טוב
 
 .לא היו  מתעוררים אל קדושה כלל' ת לישראל להתעלות למדרגה הגבוהה של ראיית ד"שאלמלא סייע השי: 20' ב עמ"מכתב מאליהו ח 4
 
  )ובכח יום טוב(נוסח הקידוש בליל הסדר  5
 
  רב שמשון רפאל הירש 6
  
שנצטוו על קרבן , אכן גם במצרים הרי מצינו שהיו צריכים להכנה כדי לזכות לאתערותא דלעילא של גאולה: 20' ב עמ"מכתב מאליהו ח 7

  פסחץ
  

8 This too follows the principle of מעשה אבות סימן לבנים. Pachad Yitzchak: When Avraham ran out of 
the tent, פסח היה. The blood of his Mila was dripping and mixed with the ברית החסד. 
 

    סוף הקטע המתחיל וראשון49ה ובכל עד דף " ד44דף :  מחשבות חרוץ-צדוק הכהן ' ר   9
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just fluff compared to the real thing. Adar, the ק, the Kedusha produced by man, becomes Nisan, the ה, G-d’s 
letter.  
 But we cannot reach the total Geulah without our efforts first. Even the Messianic era will have first a 
 So too, there have to be enormous efforts on our part to prepare for each .משיח בן דוד and then a משיח בן יוסף
Pesach (starting with Purim and Adar), to reach the point where we can be redeemed, not by our own efforts, but 
by HaSh-m.   

 
  :  כאלו הוא יצא ממצרים ודור חייב אדם לראות את עצמו בכל דור 
 

We have to follow the formula as if we ourselves are coming out of Egypt. Sfas Emes1 says that we 
have to have faith that there is indeed an Exodus of each generation  ( יציאת מצרים בכל דור ודור( . The Maharal 
says that each and everyone one of us were included in the כלל of those who went out, i.e. that we all draw on 
the spiritual life of that experience2. We now need to see that this is something, which happens to each and every 
one of us as individuals3. This means that each one has to understand that whatever relationship he has with 
spirituality comes only through the spiritual הארה of יציאת מצרים. Each individual has his own spiritual 
challenges, his own spiritual exodus, which he has to make. The possibility of overcoming that challenge was all 
released in the spiritual energy of יציאת מצרים: 

 
  .מ של עתה ויוכל לצאת כל אחד ממיצר שלו"וכפי אמונת האדם כאלו יצא נתגלה בחינה זו ומרגיש מיצ: שפת אמת

 
 Yetzias Mitzraim was the fundamental turning point in the development of the Jewish People. In Egypt 
the Jews were in slavery physically, because spiritually they were in a state of exile4. Since no other nation had 
committed itself to core spirituality, the whole human condition was subject to the darkness of the physical 
world, hiding the spiritual and preventing the Torah from coming down. At the point of the Exodus, they 
became finally purified and separated to be the nation that would go onto receive the Torah and fulfill the 
purpose of the world.   

 The גאולה led to the birth of the Jewish nation, G-d’s Chosen People. Other nations celebrate 
their beginnings by fire-crackers, parades and picnics – We do it with a seder – an order – the understanding of 
how the history has an exact an orderly unfolding according to the 5השגחה . We spend the night in thought and 
contemplation. We begin with our slavery -  מתחילין בגנות, because that is a part of our spiritual redemption. 
Therefore the Maror is only a חיוב דאורייתא when there is a קרבן פסח. The suffering is only in the context of the 
Geula. 

Remembering the Exodus is so major a principle that we have umpteen Mitzvos to remind us – we 
mention it every morning and every night; we write about it on our mezuzos and our Tefilin, we remind 
ourselves about it when making Kiddush on Shabbos and Yom Tov and, of course, we dedicate the seder night 
to talking about just this. The Ramban tells us that most of the 13 Principles of Faith are learned from the 
Exodus. We learn not just about Divine Providence6, but also other great principles. The Exodus teaches us that 
G-d daily renews the world7, that He is omnipotent8 and omniscient and that He uses prophets to communicate 
with the world9. G-d is not about to recreate the Exodus for everyone who has some weakness of faith, he 
writes, and so He commanded us to never forget the Exodus and its lessons10.   

                                                            
 ) מאמר הראשון בפסח(ה בכל דור ודור " ד41ויקרא דף  1
 
 מ לנקודה הישראלית שמשם נמשך חיים לכל ישראל"ובוודאי היה יצ:  אמת שםשפת 2
 
 ל כתב כי בכלל היה כל אחד ביציאת מצרים רק חייב לראות כאלו יצא בפרט"ומהר: בלשון השפת אמת שם 3
 
  לות הנפשבג] מונחת[הסיבה העקרית ... , הגלות הרוחני היא רק המסובב): זמן חרותינו (17ב דף " מכתב מאליהו ח 4
  

5 Maharal learns that the Seder teaches us that even the  נסים which happen to the Jews happen according 
to a סדר הנסים and in turn are a part of the deeper rules of history by which HaSh-m runs the world. 
( 'הקדמה שניה לגבורות ד, ל"מהר , see also דעת תבונות, ל"רמח ) 

 
כי לא עזב אותה , להורות על ההשגחה, )לעיל ח יח(בקרב הארץ '  ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה:טז יג שמות ן"רמב 6

 למקרים כדעתם
 

  כי הם שלו שבראם מאין, להורות על החידוש, הארץ' למען תדע כי לה) שם ט כט(ואמר :שם, ן"רמב 7
 

כי בכל זה היו המצריים מכחישים או , אין מעכב בידו, שהוא שליט בכל,  על היכולתלהורותבעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ ) דשם ט י( ואמר 8
  :מסתפקים אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה

 
, וגם בנבואה, בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון  האלהים:שם, ן"רמב 9

שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם , מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו, והאמין בכל פנות התורה
  : ביראת שמוהחפצים

 
, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, דור לעיני כל רשע או כופרה לא יעשה אות ומופת בכל "  ובעבור כי הקב:שם, ן"רמב 10

ובעזיבת הפסח ) לעיל יב טו(שחייב כרת באכילת חמץ  ובניהם לדור אחרון והחמיר מאד בענין הזה כמו, ובניהם לבניהם, ונעתיק הדבר אל בנינו
ושנזכיר  ,עוד על פתחי הבתים במזוזות ולכתוב אותו, ובמופתים על ידינו ועל בין עינינווהצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות , )במדבר ט יג(
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We don’t just celebrate the miracles themselves, but the lessons they come to teach. After all, some 
commentators hold that the miracle of the Manner was greater than the miracles in Egypt – yet there is not 
festival celebrating it. These miracles served another purpose as well. Because the Jewish people were created 
as a nation at this time, their total unnatural beginnings became a source of their Nitzchiyus. While their 
oppressors through the ages disappeared, the Jews lived on. Pesach is a celebration of that Nitzchiyus.  
During the Seder, we connect to the real spiritual meaning of freedom1. The holiness of the original Exodus is 
recreated. This itself is a great aid in bringing the final Redemption2.  
 But what does freedom mean? The only being that is completely free, is G-d Himself. Every other 
being is only free to the degree they attach themselves to Him, or to His Will, as expressed in the Torah. So 
Pesach is all about our accepting G-d (קבלת עול מלכות שמים), just as Shavuos is about accepting the Mitzvos 
which finally consolidates in Sukkos having our whole body surrounded but the Mitzvos3. The more we can 
attach ourselves to G-d, the source of freedom, the more free we will be. So Klal Yisrael prepared for Exodus by 
imbedding their covenant with G-d on their flesh (Bris Milah)4 and my risking their lives to obey G-d’s will in 
tying up the idolatry of the Egyptians (the Korban Pesach). Seven weeks later, they found a more reliable way to 
become permanently free, through the Torah they received at Sinai – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.  
 But the few acts of commitment by the Jewish people were not enough to integrate and consolidate a 
whole relationship with G-d. This took 40 years to do.  “Pesach is a formative time. Our newfound liberation 
has to be given proper shape. It must be absorbed and integrated appropriately so it can grow in a healthy way. 
Being like newborns, we can be compared to a fragile baby. His food, his surroundings, everything that comes 
in contact with him is kept sterile, clean and sparkling. No effort is spared … The newborn, Pesachdik Jew 
requires a setting far removed from materialistic infection. At such an opportune time, there is not room for 
complacency or laxity. Everything must be done energetically with alacrity. Our whole spiritual life-line is on 
the line. Laxness, which deadens our Avodas HaShem, has to be completely removed. There is not room for 
tarrying and letting the dough rise and turn sour!5” 
 Pesach is the beginning of the annual cycle, the beginning or our relationship with G-d. It occurs in 
spring, when all of nature is regenerating.  
 Potentially, this Exodus could have been a complete redemption, requiring no more exile. However, we 
did not finish the growth we were sent to do in Egypt, and we are now really just completing the Egyptian 
exile6. Hence, יחץ, we break the middle Matza and hide part of it to show that our redemption is incomplete. 
 We are like the broken, half-piece of Mitzvah. Just like our brethren in Egypt, we feel ourselves (צפון)
spiritually impoverished, and, like a poor man, we long for completion and redemption7.  
 Hence, we say at the end of the הא לחמא section of the Hagadah, השתא עבדי – now were are still 
servants. While we are in exile, our relationship with G-d is like that of a servant to his master. 
  But this is only temporary. In the second part of the Seder, after the meal, we focus on the future and 
final redemption. We recognize that G-d uses broken utensils, that He listens to the (materially and spiritually) 
poor.  We take out this hidden middle matza and we eat it as the Afikomen8. It is with that taste of final 
redemption in our mouth, that we remain for the rest of this special night. In the end of the sentence we quoted 
above (השתא עבדי) we say בשנה הבאה בני חורין – next year we will be as free men. The wording here says that 
now we are servants but next year we will be בני חורין – the children of free people, for after the exile we are 
like children to G-d9.   
 The Exodus from Egypt introduced into history history the elements that would allow for the final 
redemption. That process is now unstoppable.  

                                                                                                                                                                                         
 כל ימי יםלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצר) דברים טז ג(ממה שכתוב , אמת ויציב דאורייתא) ברכות כא(כמו שאמרו , זה בפינו בבקר ובערב

  : ושנעשה סכה בכל שנה, חייך
 
  זמן חרותינו הוא השפעה מיוחדת של חירות הניתנת לכל נפש מישראל בזמן ההוא): זמן חרותינו (18ב דף "מכתב מאליהו ח 1
  

  :ענין סדר ליל פסח  -  החכמהמאמר -ל "רמח 2
הנה ביציאת מצרים נבררו ישראל ונבדלו מכל העמים להיות מתעלים במדריגתם ממדריגת האנושיות החומרית ולהיות ראוים להתעטר    
 ישראל העינוי שסבלוהנה אחר , ומה שעד אותו הזמן היה חשך החומריות מתגבר בגוף וגורם לאור התורה והקדושה שלא יאיר, ושהבעטרות הקד

והנה בלילה זה כל זה מתחדש ומתעורר מה שנעשה . והשעבוד הגדול שסבלו נתפייסה מדת הדין ונשאר המקטרג בלי מענה ונזמנו ליאור באור העליון
 ,ו סיוע אל הגאולה האחרונה שתעשהבראשונה וזה עצמ

 
   שפת אמת 3
  
  )הגדה דף לט( שם צמשמואל  4
  

5 Rabbi Shlom Shchkenasy in Hamodia, 11 Nisan, 5764, based on Rav Shimshon Pincus 
 
  )דף עד ודף פו ועוד, בכמה מקומות בהגדה( שם משמואל  6
  
  הגדה של פסח, שם משמואל 7
  
וזה עצמו סיוע אל הגאולההאחרונה , והנה בלילה הזה כל זה מתחדש ומתעורר מה שנעשה בראשונה: ה"פמאמר החכמהת ,ל" רמח 8

  .שתעשה
  

  בחינת בנים–כשנהיה גאולים . עבדים–י " היחס שלנו להש–ימי הגלות : שם משמואל 9
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3.Yitzias Mitzrayim 

 
SUMMARY: 
 

On the surface, Yetzias Mitzraim seemed like a sudden event: At midnight, the Egyptian first born 
started dying. By the morning, 2 million Jews from all over a large country were on their way out. Those same 
Jews, some of them slaves and some of them free men, who had become totally part of the fabric of Egyptian 
society, instantly emerged a nation like a baby delivered from his mother. Even Pharaoh joined the chorus of all 
mankind in cheering the Jewish Exodus from Egypt. 
In the Hagaddah, we express this by saying Kiddush. Kiddush means to sanctify – the positive entry into 
Kedusha. This is followed by ורחץ, the cleansing ourselves from the Tumah. This is strange. Normally we would 
need to withdraw from the Tumah before trying to sanctify ourselves, as the verse states - סור מרע ועשה טוב. Do 
we not know that one who purifies himself in the Mikvah while still clutching onto a source of impurity remains 
impure.  

However, when the Jews came out of מצרים, if HaSh-m would have waited for Klal Yisroel to be pure 
before elevating them in Kedusha then we would not have made it. Therefore, He gave us a great חסד of taking 
us out of Egypt בחפזון, swooping us up to such high levels that within a week we were at the Red Sea saying  זה
  .experiencing the presence of G-d at the highest of prophetic levels – קלי

This chesed is repeated every time we are in our own personal ‘Egypt trying to get back to our basic, 
fundamental relationship with G-d.  He allows us to  first engage Him in a relationship and only afterwards get 
rid of our old Tumah.  We are given the opportunity of riding with the momentum of our initial spiritual 
inspiration, without having to engage the torturous work of changing our character.  

We learn this from the Ten Commandments. The First Command tells us to believe in HaSh-m while 
we are only told us to get rid of our idols in the Second Command. We take on our belief of Him while the idols 
are still in the corners of our rooms, or the recesses of our hearts.    
However, once we have connected in this way, a long period of consolidation must take place. This is just why 
we experience the Seder as one of כל המרבה לדבר  הרי זה משובח – as a process of speaking things out as much as 
possible, rather than trying to emulate the great haste of the original Exodus. 
In fact, a deeper look will show that the Exodus was a 40 year process. It began with a jolt of רותא דלעילאאתע  – a 
pulling of a slave people out of the 40th level of Tumah by their bootstraps.  Even this had its stages. The night 
was the redemption of the body, the day the redemption of the Nefesh. קריעת ים סוף was the גאולה שכלית.  

But, because this initial burst of holiness was all from G-d, the Jewish people had not integrated it. 
They were now required to undergo many stages of growth and consolidation. In fact, some of the slave legacy 
would remain with them for the rest of their lives. For one, their Bitachon was still skin deep, requiring G-d to 
take them on a circuitous route away from the Philistines, lest, faced with war, they promptly turn around and 
go back to Egypt.   
The word Plishtim, comes from the word מפולש, something which is open on both ends. This nation was like a 
half-way house between the Egyptians and the Canaanites. Their roots were in the former and their domicile 
next to the latter. This would be no way for the Jews to make the final break from Pharaoh and all his values  -  כי
 they are too close culturally and in values to the Egyptians. Just because it was the shortest way it – קרוב הוא
would ultimately be the longer way spiritually and therefore physically. 

And this concern was about the best 20% of the nation, but a remnant of their numbers in Egypt. A 
group of slaves could not transition that fast into being a trusting nation - the growth of the Jewish people would 
require further stages, and that takes time. For this, the difficult conditions of the desert were ideal. Here they 
were utterly isolated, just them and their G-d. As ex-slaves they had to now take control of their lives, learn 
strength of character, acquire sympathy for others and deepen their trust in HaSh-m.  
The rapid exit from Egypt was necessary to give the Jews the cleanest break from their current reality. The Jews 
were to become the eternal nation, and the Chipazon was as close to timeless as they could come. Indeed, the 
Exodus became the spiritual model for all future spiritual undertakings. But we celebrate the Exodus in just the 
opposite way – by spending as much time as possible around the Seder Table – כל המרבה לדבר הרי זה משובח. Our 
Seder emphasizes the integration. The rapid Exodus – the clean break – must be followed by a long period of 
consolidation 

The next leap in Klal Yisroel’s transformation was to be Krias Yam Suf.  A huge nation of 600 000 
males is suddenly terrified of the shattered remnants of the Egyptian army. They are ready to give up without 
raising a single hand in defense. But these were their former masters, and they were slaves, not fighters.   
Things would go well for a short while, but at the next challenge the old slave psychology would set in: "In 
Egypt at least we were secure. We knew that we would get a little food every day. We knew that we would 
eventually get to sleep with some roof over our heads. At least there we stood a chance of surviving."   
 The slightest thing could throw them off. One moment they were competing with each other to jump 
into the sea. The very next, a bit of mud causes an immediate regression. “The sea has mud just like Egypt. Let’s 
go back.” 
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 Then came a further step in the transition of a slave-people to G-d’s chosen nation - the Manner. 
Imagine! Someone who was 19 years old when the מן began to fall was 59 years old when it ended. He did not 
believe in the נס because he was taken by surprise. He had a chance to take out all his scientific instruments and 
conduct any scientific verification he chose.  

Yet the מן was a huge Nisayon.  It required enormous Bitachon to eat your last morsel for breakfast in a 
hostile and barren environment and trust that the next morning it will again fall. And this trust has to be in a 
totally strange foodstuff, that was never known before. This was not a food source they could master, and grow 
themselves, reducing, so to speak their dependence on G-d. The resulting total dependence in HaSh-m was vital 
to allow trust in G-d to build up. And once they trusted G-d to look after their physical lives, they would come 
to trust Him to be their doctor in their spiritual lives as well. 

  Food supplies are one problem. Water is more serious. Klal Yisroel first face a challenge of bitter 
waters and then a higher challenge of no water at all.  Beni Yirsroel understandably cry out to HaShem, and get 
criticized for threir appeal.  They were still making their Avodas HaSh-m conditional – if G-d provides we 
serve, and if not, not. 

All of these are graded challenges to move Klal Yisroel, as rapidly as possible, onto the Sinai experience.  
Ibn Ezra is of the opinion that this generation would never fully get over their slave status. Their exalted 
spiritual level was not, could not be, fully integrated. It would take the next generation to go into Israel and take 
on the powerful Knaanim. 
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DETAIL: 
 
 (see also Parshas Beshalach in Sefer Shemos, an essay by the same name.) 

 
 On the surface, Yetzias Mitzraim seemed like a sudden event: At midnight, the Egyptian first born 
started dying. By the morning, 2 million Jews from all over a large country were on their way out. Those same 
Jews, some of them slaves and some of them free men, who had become totally part of the fabric of Egyptian 
society, instantly emerged a nation like a baby delivered from his mother1.  
 In the Hagaddah, we express this by saying Kiddush. Kiddush is a part of the Seder night itself, and not 
an introduction to it, and hence is the first of the four cups of one2.  Kadesh of the Kiddush is a positive entry 
into Kedusha. This is followed in the Hagaddah by ורחץ, the washing of the hands – i.e. the cleansing ourselves 
from the Tumah. This is strange. Normally we would need to withdraw from the Tumah before trying to 
sanctify ourseleves, as the verse states -  3  The Rambam sates that someone who does . טובסור מרע ועשה
Teshuva and has not yet separated himself from sin is 4כטובל ושרץ בידו, and it is known that purifying oneself 
in the Mikvah while still clutching onto a source of impurity is of no avail.  
 However, when the Jews came out of מצרים, if HaSh-m would have waited for Klal Yisroel to be pure 
before elevating them in Kedusha then we would not have made it. For at that very Yam, the Malachim were 
claiming, ז"ז והללו עע"הללו עע  For at this stage Klal Yisroel certainly knew that HaShem was the strongest of 
the G-ds. But they were not all sure that He was the only force in the world. (As opposed to the Mitzrim who 
thought that maybe HaSh-m was just the strongest during that particular constellation.) And even after Sinai, 
Klal Yisroel were still capable of a חטא העגל.  

Therefore, He gave us a great חסד of taking us out of Egypt בחפזון, swooping us up to such high levels 
that within a week we were at the Red Sea saying זה קלי – tangibley being able to experience the presence of G-
d at the highest of prophetic levels.  

This chesed is repeated every time we are in our own personal ‘Egypt trying to get back to our basic, 
fundamental relationship with G-d.  He allows us to  first engage Him in a relationship and only afterwards get 
rid of our old Tumah.  We are given the opportunity of riding with the momentum of our initial spiritual 
inspiration, without having to engage the torturous work of changing our character in fundamental ways.  

Rav Tzadok HaCohen points out that the first of the עשרת הדברות tells us to believe in HaSh-m even 
before it has told us to get rid of our idols, which is only commanded in the second of the דברות. We take on our 
belief of Him while the idols are still in the corners of our rooms, or the recesses of our hearts.  So too, when we 
 someone to the Torah, we first do it by teaching the words of Torah and stressing the positive before מקרב  
dealing with the לאווים. Only after we accept the basic relationship with HaSh-m and His Torah does the 
principle of  ועשה טובסור מרע  apply.   
However, once we have connected in this way, a long period of consolidation must take place. This is just why 
we experience the Seder as one of כל המרבה לדבר  הרי זה משובח – as a process of speaking things out as much as 
possible, rather than trying to emulate the great haste of the original Exodus5.  (Nevertheless, we too experience 
something of the spiritual gift which G-d gave the Jews every Pesach6.) 

In fact, a deeper look will show that the Exodus was a 40 year process. It began with a jolt of  אתערותא
 .a pulling of a slave people out of the 40th level of Tumah by their bootstraps7.  Even this had its stages – דלעילא
The night was the redemption of the body, the day the redemption of the Nefesh8. קריעת ים סוף was the  גאולה
9שכלית .  

But, because this initial burst of holiness was all from G-d, the Jewish people had not integrated it.  This was 
shown by the verse which says that Pharaoh sent us out of Egypt; 

                                                            
 –מהו גוי מקרב גוי , חא בר אחא בשם רבי חניןאמר רבי א... או הנסה אלוקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי ): תהלים קיד( מדרש שוחר טוב 1

  ה את ישראל ממצרים"כאדם ששומט את הובר ממאי בהמה כן הוציא הקב
  

  'וכן הוא בסימנים קדש ורחץ וכו 2
  

  )ט" בפסוקי דזמרה של שבת ויו–לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך (תהלים לד  3
  

 'דה בדברים ולא גמר בלבו לעזב הרי זה כטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ וגוכל המתו: ב ג, תשובה' הל, ם"רמב 4
 
. צריך להיות בחפזון כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחפזון ולא פסח דורות'  כניסת האדם לעבודת הראשית :א צדקת הצדיק,  רב צדוק הכהן 5

ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם ' ם הזה שהוא מקושר בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון המפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עול
 : כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורותאחרו. אולי יוכל

 
וכימי , לווהנה בליל פסח חל על כל ישראל רגש קודש ומתפעל באהבה יותר מכפי הראוי ): ל" דה המהר–קדש ) לו' שם משמואל הגדה עמ 6

 .ה וגאלם"מ נגלה עליהם ממ:ט שערי טומאה ומ"צאתנו ממצרים שהוי ירשאל משוקעים במ
  
  19ב דף " מכתב מאליהו ח 7
  
והשנית היא גאולה השייך לנפש , גאולה השייך לגוף והיא היתה עיקרית בלילה, שני מיני גאולה היה היתיאת מצרים:  ספר המאיר לעולם8

  )ש שמאד מדוייק בפסוקים"דף שלו וע' מובא בשפתי חיים מועדים ב(' גווהיא היתה עקרית ביום ו
   

כי עד , יציאת מצרים לבד וקריעת ים סוף לבד, למה לא היתה הגאולה בפעם אחת אלא שנחלקה לשתים:ד" שנת תרע- שם משמואל בשלח דף קפט  9
וביום השביעי ...  היתה גאולה גופנית נפשית לבד והיא המתיחסת ללב אבל נעת היציאה... ן "ש הרמב"ס עוד לא נחשבו גאולים לגמרי כמ"אחר קרי

  של פסח נפתחה הנקודה הפנימית שבשכל
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  ויהי בשלח פרעה את העם: יג יז

 
 The Midrash points out that it says clearly elsewhere, that HaSh-m took us out1. But this teaches, says 
the Midrash, that even Pharaoh who had so steadfastly refused to free the Jewish people, and who was willing to 
suffer greatly for his ‘no’, also joined the chorus of all mankind in cheering the Jewish Exodus from Egypt2.  
 But there was a downside to Pharaoh’s support. The fact that he accompanied them to see them off 
indicated that they, the Jewish people, still had some connection with him3. At the very point when recognition 
of G-d was thrust on the greatest rasha, the pasuk testifies how skin deep the bitachon of Am Yisroel was: 

 
ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראתם : שם

  מלחמה ושבו מצרימה
  

 The Plishtim, says the Avnei Nezer come from the word מפולש, something which is open on both ends. 
This nation was like a half-way house between the Egyptians and the Canaanites. Their roots were in the former 
and their domicile next to the latter. This would be no way for the Jews to make the final break from Pharaoh 
and all his values4  - כי קרוב הוא – they are too close culturally and in values to the Egyptians5. Just because it 
was the shortest way6 it would ultimately be the longer way spiritually and therefore physically7. 
And this concern was about the best 20% of the nation, but a remnant of their numbers in Egypt8. A group of 
slaves could not transition that fast into being a trusting nation, ready to pick up arms and fight the Kenaanim in 
a matter of days. (Rashbam9) The growth of the Jewish people requires further stages, and that takes time10. And 
it takes the difficult conditions of the desert to challenge that and nurture that growth. But that desert has the 
advantage of keeping them utterly isolated, just them and their G-d11. As ex-slaves they had to now take control 
of their lives, learn strength of character, acquire sympathy for others and deepen their trust in HaSh-m. (Moreh 
Nevuchim12). 
The rapid exit from Egypt was necessary to give the Jews the cleanest break from their current reality. The Jews 
were to become the eternal nation, and the Chipazon was as close to timeless as they could come13. Indeed, the 

                                                            
 

1
אל מוציאם ממצרים וכאן כתיב ויהי בשלח פרעה אלא ) במדבר כג(ויהי בשלח פרעה וכי פרעה שלחם בלעם אמר : ...  שמות רבה פרשה כ פסקה ג

גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי ) שמות יב(ללו ובקשו עלי רחמים שנאמר ל התפ"מלמד שהיה פרעה מלוה אותם וא
  :ואברהם הולך עמם לשלחם) בראשית יח(ואין שלוח האמור כאן אלא לויה שנאמר 

 עתה להודיע ומה ךו. למה אמר ויהי בשלח פרעה את העם והיה ראוי שיאמר בצאת ישראל ממצרים ולא נחם אלוקים: אברברנאל  
  .כי זה כבר נאמר למעלה שיצאו ברשותו וגורשו ממצרים, ששלחם פרעה

 
וגם את ישראל לא אשלח ואני אמרתי שלח את עמי נראה ) ה ב(אתם אמרתם ] לרשעים[אמר להם . …ויהיה בשלח פרעה :  שמות רבה כ ב2

  'קומו צאו וגו) יב לא(יו של מזה ואר להם לישראל לסוף עמד פרעה בעצמו והלך ונפל על רגל. דברי מי עומדים דברי מי בטלים
 

  היינו שנתלוה פרעה ונתחבר לבני ישראל, כי שילוח זה היה בו ענין של לויה... ופירשו הספרים :  אור גדליהו ריש בשלח3
ה שכוונת "ר זצללה"ק אבי אדומו"של פרעה כבר הגדנו בשם כ' כ נמי כתיב בשלח פרעה כי ענין הלוי"  וע:ד"שנת תרע שם משמואל  

וחשב עוד למשכם , היא ענין חיבור' כי לוי, עדיין מתאמץ להתחבר עמם' כי הי, פרעה לרשעת לבו וטובתן של הרשעים רעה היא אצל הצדיקים
  .י שיכניס בהם מחשבות רעות"ברשתו חזרה למצרים ע

  
ופירושו שהפלשתים היו , ]כמו בוי מפולש[, וא מלשון מפולשובשם משמואל מביא בשם האבני נזר כי מלת פלשתים ה:  אור גדליהו ריש בשלח4

ולכן כיון שהיה , ויש להם שייכות לאלו ב הקליות  של טומאה, כי ממשפחתם ממצרים  וארצם שייכת לכנען, ממוצע בין ארץ מצרים לארץ כנען
  .ך ארץ פלישתיםלא היה ביכתם ללכת דר, עדיין לבני ישראל קשר עם המצריים ועדיין לא יצאו מהם לגמרי

   
ויש בזה סכנה שיתבקו בטומאת , ולכן אין זה הדרך לנתק הקשר מהמצריים, שטומאת פלישתים קרוב לטומאת מצריים:  אור גדליהו שם 5

  .הפלישתים בעברם דרך ארצם
  

  ע"ן והראב"י במילה כי ודלא כהרמב"כפירוש רש6
 

כי מטעם זה שהיה להם עדיין חיבור להמצריים לא רצה " ם דרך ארץ פלשתיםולא נחם אלקי"ולכן ממשיך הפסוק : אור גדליהו ריש בשלח7
 להמחותם דרך פלשתים

  
 :חלקים מתו בשלשת ימי אפילה' א חמושים מחומשים אחד מחמשה יצאו וד"  ד:יח יג י"רש 8

 
, להיכנס מיד בארץ כנעןדרך ישר , כי קרוב הוא, ה להנחותם דרך ארץ פלישתים"ולא רצה הקב: ה ויהי בשלח"ם יג יז ד"רשב  9

  וכשיבאו לטורח מלחמות ארץ כנען יתנו ראש וישובו למצרים כמו שעשו כמה פעמים
שאין בטבע האדם שיגדל על מלאכת בחומר ובלבנים והדומה להם ואחר כך ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם : לד' ג פ"מורה נבוכים ח  

  וילחם עם ילידי ענק פתאום
 

היו צריכים לעבודת ימי הספירה כדי שיחזרו לדרגת הגילוי של קודם מתן ] אחרי האתערותא דלעילא[כ " ואח:19ב דף " מכתב מאליהו ח 10
   אתערותא דלתתא המוכרחת לבא אחרי כל אתערותא דלעילא–תורה על ידי עבודתם הם 

  
ג ותועבותיהן אז לא נעקר מהם "כל העוואם היה מביאם תיכף אל ארץ האמורי ארץ מלאה כל פסל ותבנית אשר נהבלו ב:  משך חכמה  יג יז 11

  ינחנו' לכן הוליכן במדבר ושם בדד ה, ציורים הרעים ומחשבת און
  
, כי המנוחה תסיר הגבורה… הוא יתעלה הקדים להרגילכם הטורח במדבר להרבות טובתכם כשתכנסו לארץ  : כד' ג פ"מורה נבוכים ח12

  אה בעניין השה באחריתםוהוא הטובה אשר ב, וצוק הפרנסה והעמל יתנו הגבורה
כמו שנודע שההליכה במדבר ומעוט הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא , שיהיה מחכמת השם להסב אותם במדבר עד שילמדו גבורה: לב' ושם פ

  ונולדו גם כן אנשים שלא הורגלו בשפלות ובעבדות, בהפ יולידו הדבורה והיפוכם ילודיו רוך הלבב

 
   כל המאמר– רצט ב"מועדים ח,  עיין בשפתי חיים 13
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Exodus became the spiritual model for all future spiritual undertakings. But we celebrate the Exodus in just the 
opposite way – by spending as much time as possible around the Seder Table – כל המרבה לדבר הרי זה משובח. Our 
Seder emphasizes the integration. The rapid Exodus – the clean break – must be followed by a long period of 
consolidation1.  

The next leap in Klal Yisroel’s transformation was to be Krias Yam Suf.  A huge nation of 600 000 
males is suddenly terrified of the shattered remnants of the Egyptian army. They are ready to give up without 
raising a single hand in defense. But these were their former masters, and they were slaves, not fighters. (Ibn 
Ezra2) 

The Jews has shown admirable readiness to follow Moshe into the desert3 and they went out armed, as 
free men, not as slaves4. But all of this was very fast, only seven days after they had left Egypt. A further period 
of consolidation was necessary. In fact, some of the slave legacy would remain with them for the rest of their 
lives5.  Things would go well for a short while, but at the next challenge the old slave psychology would set in: 
"In Egypt at least we were secure. We knew that we would get a little food every day. We knew that we would 
eventually get to sleep with some roof over our heads. At least there we stood a chance of surviving6." In fact, 
the Mechilta is of the opinion that food was not a problem at all Egypt7. It really was a pot of flesh8.  
The slightest thing could throw them off. One moment they were competing with each other to jump into the 
sea. The very next, a bit of mud causes an immediate regression. “The sea has mud just like Egypt. Let’s go 
back9.” 
 Then came a further step in the transition of a slave-people to G-d’s chosen nation - the Manner. The 
Manner was a great miracle, which contained many miracles within miracles10.  According to the Ibn Ezra, it 

                                                            
צריך להיות בחפזון כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחפזון ולא פסח ' ראשית כניסת האדם לעבודת ה:  אות א-צדקת הצדיק ,   רב צדוק הכהן 1

ותו רגע למהר ולחפוז על א' מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה. דורות
  :ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. לצאת מהם אולי יוכל

  
? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? יש לתמה איך יירא מחנה גדול של שש מאות איש מהרודפים אחריהם: ה התיצבו"אבן עזרא יד יג ד2

 למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה ואיך יוכל עתה להלחם עם והתשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים
לבדו ' וד. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט ולולא תפילת משה היה חולש את ישראל. והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה? אדוניו

כי אין בהם כח להלחם בכנענים עד שקם דור אחר דור , סיבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, שהוא עושה גדולות ולו נתכנו עלילות
  )ה ויגדל משה ויצא לאחיו"ב יא ד(המדבר שלא ראו גלות והיתה להם נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי מש בפרשת ולאה שמות 

 
איך : לא אמרו" קומו סעו"שכיון שאמר להם ישראל ,  להודיע שבחן של ישראל–ויסע משה את בני ישראל : אליעזר אומר' ר: מכילתא טו כב3

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת ): ירמיה ב ב(ועליהם מפורש בקבלה . אלא האמינו והלכו אחרי משה? אנו יוצאים במדבר ואין לנו מחיה בדרך
  כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

 
  ולא הלכו כדמות עבדים בורחים,  גאוליםשיצאו ביד רמה וחשבו להיות... וטעם חמושים עלו בני ישראל : ן יג יח" רמב 4

  
  עיין באבן עזרא יד יג המובא לעיל ולקמן5

 
הלא שה הדבר אשר דברנו ) יב(? מה שאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר: יד א6

  ד את מצרים ממתנו במדבראליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עב
 

. בשר ודגים וכל דבר ואין כל בריה מוחה בידם, נוטלין פת, יצאו לשוק. עבדים היו ישראל למלכים במצרים: אליעזר המודעי אומר' ר: מכילתא7
  .נוטלין ענבים ותאנים ואין בריה מוחה בידם, יוצאין לשדה

  ועיין בשמות רבה טז ד ואין זה סתירה לכאן
 

   סיר הבשרבשבתנו על8
  

A  similar phenomenon occurred with the fall of communism. Stalin killed over 30 million people. Yet in 
the early days after communism, most Russians would have voted for a return to the old order. For 
everyone under the old order had his little apartment and his food. As long as they behaved they would 
be alright. The new opportunities were fraught with dangers. People could make millions, but they could 
also starve.  

 
במצרים בחומר ובלבנים ובים חומר . ם טיט ובים טיטהמצרי: והיה אומר ראובן לשמעון… כיון שירדו לתוך הים היה מלא טיט : שמות רבה כד9

  ".וימרו על ים בים סוף"הוי . מים רבים
 

10 i.5 days a week the normal portion fell, but on ערב שבת a double portion fell: 
 

 :ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה) כב(טז  
The fact that that the מן ‘knew’ to fall for five regular days out of seven  was in itself a miracle.  

 
ii.  On שבת it didn't fall: 

  
 :ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו) כז(טז 

 
iv. It rotted when kept overnight, but on  שבת  it did not rot: 

  
ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ) כד( :א שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משהול) כ(טז 

  :ורמה לא היתה בו
 v-עמר לגלגלת 

 
v. No matter how much or how little each one collected, it always amounted to an Omer: 
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was the greatest of all miracles, lasting as it did for forty years1. It was for this reason that some manner was 
placed in a jar in the Temple as the reminder of the Exodus experience2.   

Imagine! Someone who was 19 years old when the מן began to fall was 59 years old when it ended. He 
did not believe in the נס because he was taken by surprise. He had a chance to take out all his scientific 
instruments and conduct any scientific verification he chose.  
Given all of this, the מן was surely a great kindness which HaSh-m did to us. So it takes us completely by 
surprise when the מן is surprisingly called a Nisayon3. The meforshim ask what was the Nisayon in a gift of food 
from Heaven4. But, says the Ramban, the מן was a real lesson in a higher level of Bitachon, the idea that you can 
eat your last morsel for breakfast in a hostile and barren environment and trust that the next morning it will 
again fall5. And this trust, he says, has to be in a totally strange foodstuff that was never known before6. This 
was not a food source they could master, and grow themselves, reducing, so to speak their dependence on G-d. 
The resulting total dependence in HaSh-m was vital to allow trust in G-d to build up7. And once they trusted G-d 
to look after their physical lives, they would come to trust Him to be their doctor in their spiritual lives as well8. 

  Food supplies is one problem. Water is more serious. Klal Yisroel first face a challenge of bitter waters 
and then a higher challenge of no water at all9. G-d knows that this test is a very great one and asks Moshe 
Rabeinu to walk through the camp to show that he is working on the problem10.  Klal Yisroel understandably cry 

                                                                                                                                                                                         
 
 יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו בעומר איש איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט לא -רבה והממעיט   המ: טז יז י"רש

 :העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת וזהו נס גדול שנעשה בו
 

vi. Each received  enough to satisfy him:  
 וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו) יח(טז   
 

vi. The manner fell each according to his מדרגה. If the person was completely righteous, the manner fell at 
his doorstep. If he had sinned, the manner fell further away in direct proportion to the seriousness of his 
sin. (Midrash)  
 
vii. The manner had any taste that a person would imagine it to have: 
 

 :ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש) לא( טז 
 

viii. The manner was covered and therefore protected above and below by a layer of dew: 
   
  ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ) יד( טז  

 
1

  … ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה- לה:שמות טז
  . זה הנס היה גדול מכל הנסים שנעשו על יד משה כי נסים רבים היו במן   ועמדו  ארבעים שנה ולא כל הנסים האחרים: אבן עזרא

  …אמר הכוזרי גם אלה אין בהם מדחה מה שמתמיד ארבעים שנה לשש מאות אלף איש והנלוים אליהם: י  א פזכוזר 
 עיין בהקדמה להאמונות ודעות עוד בענין המן  

 
כם ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי את) לב(טז  2

כאשר צוה יהוה אל ) לד:(ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם) לג( :מארץ מצרים
 :משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת

 
  למען אנסנו הילך בתורתי עם לא… הנני ממטיר לכם לחם מן השמים : טז ד3

   
. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה. בתת עליהם לחם לאכל דבר יום ביומו'  שניסה אותו דמה נסיון: והקשה האברבנאל4

  לא נסיון, וזה היה חסד גדול
 
ויורד להם , כי נסיון הוא להם שלא יהיה לאדם מזון ולא יראו להם עצה במדבר רק המן שלא ידעו תחילה ולא שמעו מאבותם: ן טז ד"רמב5

וזכרת את כל הדרך ) "ב, דברים ח(וככה אמר להם עוד . ואם כל זה שמעו ללכת אחרי השם  לא מקום לחם, מו וירעיבו אליודבר יום ביו
וכי היה יכול ". התשמור מצוותיו אם לא, למען ענותך ולמען נסותך לדעת אשר בלבבך, אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר' אשר הוליכך ד

ושלא יהיה להם לחם רק מן השמים דבר יום ביומו לנסותם , ם והוליכם במדבר נחש שרף ועקרבלהוליכם בדרך הערים אשר סביבותיה
  . ולהטיב להם בהם באחרונה שיאמינו בו לעולם

 
 :ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה) טו( טז  6
 

  .מתוך שכל יום ויום עיניהם תלויות למזונותיהם אלי: ה למען אנסנו" דם טז ד"רשב7
הנה הנסיון . אביא אתכם לידי נסיון עצמכם ויבורר לכם אם כבר הגעתם לידי מדת הבטחון הגמור אם לא, וזה אנסנו: כתב וקבלה 

   מאד בערכהבשה להוציא במנוסה דבר מידת הבטחון מן הכח אל הפועל ולחזק בו תכונה נפשית הגדולה
 

רופאך ומלמדך תורה ומצות למען תנצל מהם כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דברים שמחזירים אותך לידי ' ולפי פשוטו כי אני ה…  :טו כו "רש 8
 :רפאות תהי לשרך) משלי ג(חולי וזהו איזון מצות וכן הוא אומר 

 
9 Not all the meforshim say that the problem here was no water at all. The HaEmek Davar, the Kesav 
VeKabala and others learn that there was water, but not enough, as the nation saw it.  

 
  עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת… : יז ה10
  

  שאתה משתדל להמציא צרכיםעבור לפני העם ותעל תלוותם בראותם : ספורנו
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out to HaShem, and He saves him. Less understandable is the fact that Bnei Yisroel get criticized for this 
appeal1. Chazal tell us that this is because Bnei Yisroel were still making their Avodas HaSh-m conditional – if 
G-d provides we serve, and if not, not2. 
All of these are graded challenges to move Klal Yisroel, as rapidly as possible, onto the Sinai experience. But in 
a way, this was artificially induced Kedusha, never integrated deep enough into the bones and psyche of the 
people. Despite this fantastic leap into the highest levels of prophecy, despite witnessing the greatest Nisim of all 
time, Ibn Ezra is of the opinion that this generation would never fully get over their slave status. Their exalted 
spiritual level was not, could not be fully integrated. It would take the next generation to go into Israel and take 
on the powerful Knaanim3. 
 On Pesach, we reflect on these things to understand not just the process of national redemption, but of 
personal redemption as well. The Torah calls Pesach חג המצות – the festival of the Matzos. Matzos mean, 
according to the Zohar, the fight with one’s Yetzer Hora (מלשון מצה ומריבה) – for this is G-d’s expectation of 
us after He provided us with His gift of spiritual redemption4.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
בדרך שידעו , פירוש.  לזה אמר כי יעבור לפני העם–כי גדול הצימאון בעם ויהיו מסתכנים אפילו בדבר מועט ' אולי שידע ד: אור החיים

  …כדי שישקוט אש הצימאון מהם ביני וביני , שאתה הולך למצא להם מים

 
  בקרבנו אם אין' לאמר היש ד' ראל ועל נסותם את דויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני יש: יז ז1

ולמה קרא זה ? שיעשה עמהם להפליא, ואל מי יפנו אם לא אל משה מנהיגם, אם לא היה להם מים לשתות היה ראוי להם שיבכו: אברבנאל
  .' לא לנסות את ד–והיא היתה שאלה ובקשה ראויה והכרחית , נסיון

 
אלעזר ' ר." ואם לאו לא נעבדנו, נעבדהו, אם הוא ריבון כל המעשים כשם שהוא ריבון עלינו"ו ישראל אמר: יהושע אומר' ר: מכילתא יז ז2

  'לכך נאמר על ריב בני ישראל וכו" ואם לאו לא נעבדנו, נעבדנו, אם מסםייק לנו צרכנו"אמרו : אומר
 
צרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה ואיך המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממ… :  ה התיצבו"אבן עזרא יד יג ד3

הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט ולולא תפילת משה היה . והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה? יוכל עתה להלחם עם אדוניו
כי אין בהם כח להלחם , כריםסיבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הז, לבדו שהוא עושה גדולות ולו נתכנו עלילות' וד. חולש את ישראל

ה "ב יא ד(בכנענים עד שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות והיתה להם נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי מש בפרשת ולאה שמות 
  )ויגדל משה ויצא לאחיו

 
וכימי , יותר מכפי הראוי לווהנה בליל פסח חל על כל ישראל רגש קודש ומתפעל באהבה ): ל" דה המהר–קדש ) לו' שם משמואל הגדה עמ 4

. מ עשו זימון והכנה דם פסח וזמן מילה" אך מ   .ה וגאלם"מ נגלה עליהם ממ:ט שערי טומאה ומ"צאתנו ממצרים שהוי ירשאל משוקעים במ
אמור יש ולפי ה.... כן בכל שנה ושמתעורר הענין האלקי לחול על ראש ישראל צריכין לכל הפחות להיות מוכנים במחשבה דיבור ומעשה 

ה שןמר "כ הקב"ע.... ר "ק דמצה הוא לשון מריבה והיינו שעושה מריבה עם יצה"דהנה בוזה... לומר הא דהתורה קוראה להחג חג המצות 
  'ר וגו"ןמצפה ןמביט על ישראל שיגרשו מהם היצה

ממ אפשר לדמות ', דפ שהשם משמואל מדבר על ההכנה לקדושה ואנחנו מדברים על התגובה לשפע הקדושה הבא מאת "ואע(  
  .)מילתא למילתא
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4. Krias Yam Suf 

 
SUMMARY: 
 
(see also Parshas Beshalach in Sefer Shemos, an essay by the same name.) 
 

 Krias Yam Suf is one of the seminal events in Jewish history. We dedicate a Yom Tov to it, the seventh 
day of Pesach, and we repeat the song sung on that occasion every morning in our prayers.   

It is perplexing that  קריעת ים סוף is regarded as so special that it merited a day of קדושה, Shvii shel 
Pesach.  Bnei Yisrael leave Egypt armed for battle1 – though in the end, the victory by a group of slaves over the 
Amelekites and others remains an astonishing miracle. But we do not have a Chag on the miracle of the Ark, or 
the miracle of the manner in the desert, or Miriam’s well or the Clouds of Glory which protected us2. Something 
extraordinary, even by the criteria of miracles, happened at the Red Sea. 

Shiras Hayam was one of only nine times when a level of Shira was achieved3. A tenth time will be 
achieved at the time of Meshiach.  At קריעת ים סוף, we achieved a level of faith that would only again be 
achieved during the Messianic era4. Hence the language is in the future – אז ישיר  - then, at the time of 
Messianic Era, they will again sing as they sang now5, ויאמינו בד'  – (lit. and they will believe) and they had the 
faith that the Jews are destined to have in the future6. Avraham, Yitzchak and Yaakov – none achieved this 
exalted level of Shira7. Chizkiyah, who had the opportunity of becoming Moshiach, did not achieve this because 
he failed to say Shira at the opportune time. Shira is not something that one can just produce. It is a consequence 
– a result of a certain spitiual level. If Chizkiyah didn’t say Shira, he couldn’t – and he was therefore not worthy 
of being Moshiach8! 
Kriyas Yam Suf was all about faith – about deepening our understanding of how G-d runs His world. The 
Exodus provided us with Emunah Peshuta – a belief in the omnipotence of G-d and a deep understanding that it  

                                                            
לפי שהסיבתן במדבר גרם להם שעלו חמושים שאלו היה דרך יישוב ( אין חמושים אלא מזויינים - וחמשים :יח יג י" רש1

לא היו מחומשים להם כל מה שצריכין אלא כאדם שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה שיצטרך אבל כשהוא 
כל הצורך וכתוב זה לא נכתב כי אם לשבר את האוזן שלא תתמה במלחמת עמלק ובמלחמות פורש למדבר צריך לזמן 

וכן . ואתם תעברו חמושים) יהושע א(א "וכה) י ישן"סיחון ועוג ומדין מהיכן היו להם כלי זיין שהכו ישראל בחרב ברש
 .וירק את חניכיו וזריז) בראשית יד(תרגם אונקלוס מזרזין כמו 

 
2 Which the Iben Ezra says was the greatest of the נסים on which there is no Chag. The Ramban says that 
the Torah is כולה נסים 

 
3  (Targum). The tenth song will be sung when we will be redeemed from exile. The other nine songs are: 
Adam Harishon when his sin was forgiven on Shabbos – מזמור שיר ליום השבת 
 שירת הים
When a well of water was given to Bnei Yisrael in the desert –  

   אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה:יז כא במדבר 
Moshe before he died:  דברים לב א(האזינו השמים(  
Yehoshua when he stopped the sun ( ביהושע י י ) 
Barak and Devorah when Bnei Yisrael defeated Siserah (שופטים ה א) 
Channah when she had a child (שמואל א ב א) 
David on all the miracles (שמואל ב כב א) 
Shlomo HaMelech – שיר השירים 
 

ם אמרו זה קלי ואנוהו ולעתיד יורדי הי... יורדי הים באו למדרגה שלעתיד ): קה' ויקרא עמ(פסח , שם משמואל 4
  'הנה אלוקינו זה קוינו לו וגו

  
  ש"ע, י פירש בופן אחר"אמנם רש. שמות טו א לפי דעת הרבה מפרשים 5
  
 .שבאו לבחינת אמונה שלעתיד): קה' ויקרא עמ(פסח , שם משמואל 6  
 
אדם שיאמר שירה ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים לא היה "מיום שברא הקב: כג' שמות רבה פ 7

יעקוב מן המלאך ומן עשו ומן , יצחק מן המאכלת, אברהם מכבשן האש ומן המלכים', ה אלא ישראל וכו"להקב
  'אנשי שכם ולא אמרו שירה וגו

 
כ שעדיין לא "וע, ולפי זה יובן למה לא נעשה חזקיה משיח שהרי לא אמר שירה ולא נתפעל: שם, שם משמואל 8

   למשיחץ בא לבחינת האמונה שתהיה
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was a מעשה כולה ביד ד'  without our involvement at all1. Kriyas Yam Suf had something of that as well. Hence, 
when G-d says 2מה תצעק עלי  he is saying, “Do not even think that even your השתדלות of תפלה will help. This 
is totally up to me.”3    
 But there was something more: A person at this level of faith has a certain response to hardship. He 
understands that suffering is ultimately good in that it purifies the person. But there is another level – a level 
where the person not only realizes the cleansing power of the suffering, but that the advantages of such 
suffering extend much deeper and further than that4.  
 On the surface of things, Beni Yisroel could not see that the whole episode of being trapped by the 
Egyptians was necessary. They did not have to reach Sinai via the Red Sea. But they began to believe that if G-
d had so arranged then there must be a cosmic plan to be fulfilled. They began to believe very deeply that 
whatever G-d does, however inexplicable to us on the surface, must be full of the most profound meaning and 
benefit to mankind5.  
 In the beginning, the waters did not split until Nachshon ben Aminadav went into the waters up until 
his nostrils. This seems to repeat of the principles of every miracle – take  hishtadlus as far as it will go in order 
for the miracle to kick in.  But here there was a difference. Nachshon was following the orders of HaShem. This 
was not an act of hishtadlus as much as an act of Bitachon.  For Nachshon the result was already predetermined 
by G-d.  The water may split at his toe, at his knee or his belly – it was all the same to Nachshon.  There was 
nothing about his stepping into the water that was, from a natural point of view going to help the process. The 
miracle was, as the verse states – ביד רמה, which the Mechilta translates as 6.בגבורה גבוהה ומפורסמת   For the 
Jews had reached a level of clarity of G-d’s involvement in man where they could point and see tangibly –  זה
  .this is my G-d7 – קלי
 It is difficult to understand how revolutionary this approach to faith was for the Jews. Here was a 
nation who could not be taken directly to Israel because they were likely to return to idolatry, a nation who, in 
fact, later committed the sin of the Golden Calf8. A vast nation who saw their old masters, the Egyptians, 
coming with but a remnant of their army and yet would be led meekly back to Egypt9. This nation was to shoot 
to a level of absolute clarity of G-d and His presence on earth at this one seminal event.  

                                                            
  ,ראו זאת במצרים... ה כל יכול "אמונה פשוטה שהקב, ונראה דתרי גווני אמונה נינהו: שם קד, שם משמואל 1
 

  :ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו) טו(  יד 2
 
כמו שאמר , צועקים לושהיו , א כי משה כנגד כל ישראל"מה תצעק אלי אמר ר:  ל"ן שיטה אחרת בדבר וז" אבל ברמב3

ראוי להם לצעק ואולי יאמר מה תניחם לצעוק דבר להם , כ למה אמר מה תצעק אלי"וא' ויצעקו בני ישראל אל ה
והוא , שהיה משה צועק ומתפלל) מכילתא כאן(ורבותינו אמרו ) פסוק ד(כי כבר אמרתי לך ואכבדה בפרעה , ויסעו
כי הוא על שפת , הוא לא היה יודע איך יתנהג,  לו השם ואכבדה בפרעהואף על פי שאמר, כי לא ידע מה יעשה, הנכון

שהיית צריך לשאל מה תעשה ואין , דרך יבחר וזה טעם מה תצעק אלי' והיה מתפלל שיורנו ה, הים והשונא רודף ומשיג
  :כי הוא בכלל ישראל, ולא סיפר הכתוב צעקת משה, כי כבר הודעתיך ואכבדה בפרעה, לך צורך לצעוק

  
  
אף ,  ל"הדחקות והמניעות רח, אלא בריעת ים סוף נתחדשה להם אמונה שכל עניני האדם: שם, שם משמואל 4

  כמו שהיה על הים,מ עוד יש בהם תועלת עצומה ותוספת מרובה"מ, שהם למירוק ודיחוי הפסולת
 
ומתחילה היו , שהרי דרכם לסיני לא היה דרך הים כלל,  שלכאורה היה זה ללא צורך  :שם, שם משמואל 5

כ ראו את המעלות הטובות שהשיגו על "סוברים שזה למחרוק לשבר את הלבבות שיזדככו עוד יותרץ אבל אח
  הים

  ח יד י" רש6
 
 בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע ראתה שפחה על הים מה שלא ראו -ה זה אלי "י טו ב ד" רש  7

  נביאים
8

את ' י למשה בהוציאך כו" במכילתא קרוב הוא הדבר שאמר הש-כי קרוב הוא ' כו  ולא נחם אלקים :יז יג  משך חכמה 
ג והבליהם ומושגיהם הזרים לכן לא "ויתכן כי הושרש בלבבם טעיות העו. 'קרוב הדבר לשוב למצרים כו' האלקים כו

וכשעשו אחדים ואמיתתו אשר הופיע עליהן פתאום לשלש חדשים לעקור מלבבם כל רע ' פעלה עליהם התגלות כבוד ה
אשר התנגד עליהן ומיחה בידן כי עוד לא נחקק בליבותם הוד מציאות ] לבד חור[מהם וערב רב העגל לא היה אחד 

, ל"ועל זה אמרו ובלבם יכזבו לו כמו שדרשו רז, אלקי יחיד בלתי מושג משגיח על כל ומנהל כל בהנהגתו הפרטיות
ג "אמורי ארץ מלאה כל פסל ותבנית אשר נהבלו בכל העוואם היה מביאם תיכף אל ארץ ה) ו-שמות רבה מב(

ינחנו ונעקר מלבבם ונתרחקו ' לכן הוליכן במדבר ושם בדד ה, ותועבותיהן אז לא נעקר מהם ציורים הרעים ומחשבת און
 וזה שאמרו, שאין אצל ישראל שום שורש מאל נכר) יב, דברים לב(מכל תעלוליהם והבליהם ונתקיים ואין עמו אל נכר 

ולכן קרוב הדרך לשוב למצרים ליסודות מדעי חרטומיהם וכהניהם וזה ' תעבדון את האלקים כו' כי קרוב הוא הדבר כו
  .ק"ת נורא עלילות להוליכן במדבר ארבעים שנה ודו"הסיבה אשר עכבן השי

 
שר יעשה לכם א'  כי אתם לא תעשו מלחמה רק תראו את ישועת ה-'  התיצבו וראו את ישועת ה:יג יד  אבן עזרא9

ולמה לא ילחמו על נפשם ועל . יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. היום
התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו . בניהם
הלא תראה כי עמלק בא בעם . רפים ואינם מלומדים למלחמהוהיו ישראל נ. ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו. שפלה

סבב שמתו כל העם . ולו נתכנו עלילות. והשם לבדו שהוא עושה גדולות. מועט ולולי תפלת משה היה חולש את ישראל
והיתה להם נפש . כי אין כח בהם להלחם בכנענים עד שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות. היוצא ממצרים הזכרים

 :והה כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת ואלה שמותגב
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 The crossing was at night. Things were still dark and a little unclear. The Shira was said in the 
morning, in the clarity of the day1. By then, Bnei Yisrael now reached a kind of Messianic level – a גילוי יחודו 
when they saw everything come together – all of history. אז ישיר – then when it entered their hearts to sing2, 
then they sang a song which really lives in the future, that the time of the resurrection of the dead3.  Even the 
 became understood as part of this fabric at this time. Makkos Bechoros taught us that we רשעים of the מעשים
only exist if we are למעלה מן הטבע; so now we were literally operating at that level, seeing the whole picture – 
  .(then can apply to the past and it can apply to the future – אז) .למעלה מן הזמן
 The מכות showed that HaSh-m is משגיח over the whole world and punishes the wicked –  הנהגת
 was not enough for their whole existence – it השגחה showed the Jews that ongoing יציאת מצרים .4המשפט
required a special act of השגחה for them to come into being. Kriyas Yam Suf gave them an insight into the 
Hanhagas HaYichud, which underlies the HanHagas HaMishpat. And the result is song. 
 The Jews sing, not only because they are happy, but because this is the vehicle to communicate to the 
world that new level of insight5. They are not happy for their victory, but because they reached a new level of 
clarity of G-d’s mastery of all: 

ובמשה עבדו' ויאמינו בד  - Because they believed, they were able to sing6.  They are now עברים – those who have 
crossed the sea7. They will never be the same again.  
 

 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
 
ובודאי לא , י"הנה קריעת ים סוף היתה בלילה והשירה אמרו ביום כברש): פסח(ויקרא עמ קג , שם משמואל 1

כי הלילה רומז לזמן שאין השכל מאיר והוא מתחזק באמונה זהו שאנו אומרים אמת ואמונה , במקרה היה
כ מאיר דאלמלא כן "בודאי לא היה השכל אצלם כ, ה במסירת הנפש ונסיון גדולכ הירידה לים שהית"וע. ערבית

  ש"לא היה נחשב נסיון ע
 

) א ז"מ(אז ידבר יהושע וכן ) יהושע י( אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה וכן -אז ישיר משה : ה"א ד טו י" רש2
וכן . 'שישיר וכן עשה ויאמרו לאמר אשירה להובית יעשה לבת פרעה חשב בלבו שיעשה לה אף כאן ישיר אמר לו לבו 

ביהושע כשראה הנס אמר לו לבו שידבר וכן עשה ויאמר לעיני כל ישראל וכן שירת הבאר שפתח בה אז ישיר ישראל 
אז יבנה שלמה במה פירשו בו חכמי ישראל שבקש לבנות ולא בנה למדנו ) א יא"מ(פירש אחריו עלי באר ענו לה 

 אמרה זהו ליישב פשוטו ש המחשבה נ"ד ע"שהיו
 
 ל מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה"אבל מדרשו ארז: י שם" רש3
 

4   Pachad Yitzchak: This was the beginning of change from חסד ויתור to חסד משפט. Up until now, 
HaSh-m has maintained the world artificially. Each generation needed a new handout of חסד. This is 

why there are 26 כי לעולם חסדוs in the הלל הגדול, one for each of the generations up until then. These 
generations were not building one on the other; each one was sustained by HaSh-ms מדת החסד, even 

if they did not deserve it שפט על פי מ. Now, with the מכות, HaSh-m began to introduce חסד משפט, a חסד 
which we have to earn, and which we can claim, according to the laws which He chose to set up. You 

deserve to drink water: You the Jews will drink at the very same time that the water is blood for the 
 Because you have earned it, you can build on it. Led by Nachshon, you showed extraordinary .מצרים

faith at the Red Sea – you will be judged favorably and the waters will split for you.  
 
בכל . נה ישראל ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים להבדיל בין מחנה מצרים ובין מח- וילך מאחריהם :יט יד י"רש 

וכאן מלאך האלהים אין אלהים בכל מקום אלא דין מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה ' מקום הוא אומר מלאך ה
  שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים

  
Now is the stage of עולם חסד יבנה, a single בנין of חסד, each generation building on the previous one. 

See also the שפתי חיים, his first מאמר on (ט"ב דף רנ"ח) פסח, who explains in greater detail and in an 
easier form.  

 
 :א ואנוהו לשון נוי אספר נויו ושבחו לבאי עולם כגון מה דודך מדוד דודי צח ואדום וכל הענין"ד - ואנוהו :ב טו י" רש5
 

  נחומא ת6
  
  ש עברו ים"שכל שמם עברים ע): פסח(קד ' ויקרא עמ, שם משמואל 7
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DETAIL: 
 
 Krias Yam Suf is regarded as so special that it merited a day of הקדוש , Shvii shel Pesach. There is no 
Chag on the miracle of the Ark, or the miracle of the manner in the desert, or Miriam’s well or the Clouds of 
Glory which protected us. Something extraordinary, even by the criteria of miracles, happened at the Red Sea. 
The miracle was, as the verse states – ביד רמה, which the Mechilta translates as בגבורה גבוהה ומפורסמת.   For 
the Jews had reached a level of clarity of G-d’s involvement in man where they could point and see tangibly – 
  .this is my G-d – זה קלי

 Shiras Hayam was one of only nine times when a level of Shira was achieved. A tenth time will be 
achieved at the time of Meshiach.  At קריעת ים סוף, we achieved a level of faith that would only again be 
achieved during the Messianic era. Hence the language is in the future – אז ישיר  - then, at the time of Messianic 
Era, they will again sing as they sang now, ויאמינו בד'  – (lit. and they will believe) and they had the faith that 
the Jews are destined to have in the future. Avraham, Yitzchak and Yaakov – none achieved this exalted level of 
Shira. Chizkiyah, who had the opportunity of becoming Moshiach, did not achieve this because he failed to say 
Shira at the opportune time. Shira is not something that one can just produce. It is a consequence – a result of a 
certain spitiual level. If Chizkiyah didn’t say Shira, he couldn’t – and he was therefore not worthy of being 
Moshiach! 
  The Exodus provided us with Emunah Peshuta – a belief in the omnipotence of G-d. Kriyas Yam Suf 
had something of that as well. Hence, when G-d says מה תצעק עלי he is saying, “Do not even think that even 
your השתדלות of תפלה will help. This is totally up to me.”    
  But there is another level. On the surface of things, Beni Yisroel could not see that the whole episode 
of being trapped by the Egyptians was necessary. They did not have to reach Sinai via the Red Sea. But they 
began to believe that if G-d had so arranged then there must be a cosmic plan to be fulfilled. They began to 
believe very deeply that whatever G-d does, however inexplicable to us on the surface, must be full of the most 
profound meaning and benefit to mankind.  
 In the beginning, the waters did not split until Nachshon ben Aminadav went into the waters up until 
his nostrils. This seems to repeat of the principles of every miracle – take  hishtadlus as far as it will go in order 
for the miracle to kick in.  But here there was a difference. Nachshon was following the orders of HaShem. This 
was not an act of hishtadlus as much as an act of Bitachon.    
 It is difficult to understand how revolutionary this approach to faith was for the Jews. Here was a 
nation who could not be taken directly to Israel because they were likely to return to idolatry, a nation who, in 
fact, later committed the sin of the Golden Calf. A vast nation who saw their old masters, the Egyptians, coming 
with but a remnant of their army and yet would be led meekly back to Egypt. This nation was to shoot to a level 
of absolute clarity of G-d and His presence on earth at this one seminal event.  
 The crossing was at night. Things were still dark and a little unclear. The Shira was said in the 
morning, in the clarity of the day. By then, Bnei Yisrael now reached a kind of Messianic level – a גילוי יחודו 
when they saw everything come together – all of history. אז ישיר – then when it entered their hearts to sing, then 
they sang a song which really lives in the future. Even the מעשים of the רשעים became understood as part of this 
fabric at this time.  For they now saw the whole picture – אז) .למעלה מן הזמן – then can apply to the past and it 
can apply to the future).  
 The מכות showed that HaSh-m is משגיח over the whole world and punishes the wicked –  הנהגת
 was not enough for their whole existence – it השגחה showed the Jews that ongoing יציאת מצרים .המשפט
required a special act of השגחה for them to come into being. Kriyas Yam Suf gave them an insight into the 
Hanhagas HaYichud, which underlies the HanHagas HaMishpat. And the result is song. 
 Shira – a song sung by the Jewish people together with all of creation in one large symphony – when 
all of creation is but a revelation of G-d1.  When Klal Yisrael see this, they too become a part of His revelation – 
G-d speaks through them as He does through the rest of creation2. They open their mouths, and, in complete 
harmony, become instruments of G-d’s revelation all to sing the same words.   
 We carry something of that song with us in all generations. אז ישיר – the song which they spoke them, 
caused them to continue uttering song in all the generations. We have a name for the Shabbos on which the 
Jews crossed the Red Sea – it is called Shabbos Shira.  

                                                            
1

  .אז נפתח פיהם לומר שירה' שירה הוא רק כשמכיר הנוכח כענין ראתה שפחה וכו:  אות ח- רב צדוק הכהן רסיסי לילה 
 
וכל המפרשים דקדקו מה אתא . 'ן עשה וכועלה בלבו שישיר וכ' י אז ישיר משה וגו"ח והנה ברש" שנת תרע- ספר שם משמואל פרשת בשלח  2

וכבר אמרנו לפרש שגוף אמירת השירה אין לחשוב להם . לאשמעינן ומי לא ידע שאי אפשר שיהיו אומרים השירה בלתי שעלה על לבם תחילה
.) ט"סנהדרין פ(ל "אה אמרו זבנבו' כ התכוונו כולם כאחד מלה במלה שאפי"וע, אלא שכינה מדברת מתוך גרונם', לישראל לזכות שהרי לא מהם הי

ה שכינה מדברת מתיך "כלומר כשם שמרע, י"כ השוו משה ובנ"וע. ומוכרח לומר ששכינה מדברת מתוך גרונם, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד
כת לבם באותה מדה היתה ולפי הער, הערכת לבם שעלה בלבם שישיר' וכל שבח ישראל שבשירה זו הי... לישראל בעת השירה ' גרונו תמיד כן הי

אבל השירה ובכללה הערכת הלב לשירה כמעיין , אמונה היתה בלילה' ולפי האמור יתבאר שהירידה לים שהיא בחי:  ... שכינה מדברת מתוך גרונם
   :אמת היתה ביום' הנובע שהיא בחי
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 The Jews sing, not only because they are happy, but because this is the vehicle to communicate to the 
world that new level of insight. They are not happy for their victory, but because they reached a new level of 
clarity of G-d’s mastery of all: 

ובמשה עבדו' ויאמינו בד  - Because they believed, they were able to sing.  They are now עברים – those who have 
crossed the sea. They will never be the same again.  
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Index of Chumash Topics 
 
Note: This index is for all Chamishei Chumshei Torah: 
 
Catagories: 
1.Bereishis – Unfolding of World History 
2. Family, Women, Chinuch 
3. Food, Environment 
4. G-d - Providence, Bitachon, Miracles, Choice, Reward  
5. Israel: Nation, Land and Beis HaMikdash 
6. Israel & the Nations 
7. Legal & Political 
8. Life – Death; Purity and Impurity 
9. Leadership & Authority 
10. Monetary, Wealth & Property 
11. Self  
12. Others 
13. Shabbos & Festivals 
14. Torah & Mitzvos 
15. Good & Evil 
 
 
1. Bereishis – Unfolding of World History 
 
 
Avraham Avinu- his growth:    P1 Lech Lecha 
Cheit of Adam Harishon:      P1 Bereishis 
Creation:       P1 Bereishis 
Joseph & His Brothers:      P1 VeYeshev 
Noach’s Failed Greatness:      P1 Noach 
Study of History      P5 Haazinu 
The Creation of Man & Woman    P1 Bereishis 
The Avos:        P1 Lech Lecha 
Yaakov & His Family:       P1 VeYechi 
 
2. Family, Women, Chinuch 
 
Family:        P1 Chayeh Sarah 
Homosexuality:       P3 Acharie Mos 
Hair Covering:       P4 Naso  
Marriage:       P4 Naso 
Sarah and Rivka – Mothers and Wives:     P1 Chayeh Sarah 
Tznius:       P3 Naso 

  
 
3. Food, Environment 
 
Engagement vs. Prishus:      P4 Naso 
Kashrus:       P3 Shmini 
Sanctifying the Material     P3 Shmini (Kashrus) 
Science & Nature – as a source of belief:   P1 Lech Lecha 
Cruelty to Animals:      P5 Ki Seitzei 
 
 
4. G-d - Providence, Bitachon, Miracles, Choice, Reward  
 
Bitachon:       P1 VaYishalch 
Brochos & Kelalos, Reward in This World & The Next:  P3 Bechukosai 
Happy Endings are not always so happy:   P1 VaYigash 
Kidush & Chillul HaSh-m:     P4 Emor 
Miracles & the Makos:     P2 VaEreh 
Prayer:        P5 Eikev 
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Providence, Punishment and Rehabilitation   P3 Metzora 
Providence vs. Choice:      P4 Balak 
Science – as a source of belief:     P1 Lech Lecha 
Skepticism:       P5 Devarim 
The Golden Calf:      P2 Ki Sisa 
The Last 3 Makkos:      P2 Bo 
Truth:        P1 VaYetzeh 
Understanding G-d:     P2 Ki Sisa 
Walking in His Ways:     P5 Eikev 
 
 
5. Israel: Nation, Land and Beis HaMikdash 
 
Bigdei Kehuna:       P2 Tezaveh 
Difference between Jew & non-Jew:    P4 Balak 
Eretz Yisroel:       P4 Masay 
Fire on the Mizbeach:      P3 Tzav 
Individual and Community:     P4 Bamidbar 
J People & the Holy Land:     P5 Ki Savo 
J People: commitment to G-d and His Torah   P5 Ki Savo 
Korbanos:       P3 Vayikra 
Korbanos in our Day:     P3 Vayikra  
Korbanos of the Sinner:     P3 Tzav  
Mishkan and Beis Hamikdash:     P2 Trumah 
G-d’s Presence in One Place    P2 Trumah 
The Beis HaMikdash Today    P2 Trumah 
Shemita & Yovel:      P3 Behar 
Study of History      P5 Haazinu 
The Miracle of The Land:      P5 Eikev  
The Spies and the Land:      P4 Shelach 
The Tribes and Their Blessings:    P5 Vezos HaBracha 
The Unity of the Jewish People:     P2 Pikudei 
This is My Bread:     P3 Vayikra 
Uniquenes of J People      P5 Ki Savo 
What does it mean to be Chosen:     P5 Ki Savo 
 
 
6. Israel & the Nations 
 
Conquering other lands:       P5 Devarim 
Difference between Jew & non-Jew:     P4 Balak 
Galus:         P1 VaYigash 
Galus Yavan        P1 Chanuka 
Geirus:         P5 Eikev 
Intermarriage:        P4 Pinchus 
Rome & Jerusalem:       P1 Toldos 
Yaakov & the Sar Shel Eisav     P1 VaYishlach 
Seven Noachide Mitzvos:       P1 Noach 
The Chosen People:       P5 Ki Savo 
Eternal Bris with the Chosen People    P5 Netzavim 
War:         P5 Ki Tetzei 
 
 
7. Legal & Political 
 
Democracy:       P4 Korach 
Eved Ivri:       P2 Mishpatim 
Judging Fairly:       P5 Devarim 
Torah Civil Law – The Limits of Man’s Genius:   P2 Mishpatim 
Using a Beis Din       P2 Mishpatim 
Requirement to Listen to Chachamim    P5 Shoftim 
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8. Life – Death; Purity and Impurity 
 
Leprosy:        P3 Tazria 
Parah Adumah:        P4 Chukas 
The Cheit of Adam HaRishon:      P1 Bereishis 
The Golden Calf:       P2 Ki Sisa 
Tumah & Tahara:       P4 Metzora 
 
 
9. Leadership & Authority 
 
Chachamim:        P5 Shoftim 
Cohanim & Leviim:      P4 Korach 
Communal Responsibility:      P1 Noach 
Noach’s Failed Greatness:      P1 Noach 
Prophecy:         P5 Shoftim 
Pursuing One’s Dreams:      P1 MiKetz 
The Avos:        P1 Lech Lecha 
The Making of Moshe:       P2 Shemos 
The Sins and Death of Moshe:     P5 Haazinu/ Vezos Habracha       

                    
Yehoshua, the Mysterious Leader:     P5 Vayeshev 
Kings        P5 Shoftim 
 
 
10. Monetary & Property 
 
Charity and Giving:       P5 ReEh 
Joy & the Challenge of Wealth     P5 Ki Savo 
Damages       P2 Mishpatim 
Sanctifying the Material      P3 Shmini    
        (Kashrus) 
 

11. Self  
 
Creativity balanced with Discipline (The Mishkan):    P2 Vayakhel 
Fulfilling One’s Potential: 
HaKaras HaTov:       P5 Ki Savo 
Midos: The Midos and Nisyonos of the Avos:    P1 VaYishlach 
Nisayon:       P1 Veyerah 
Nisayon – On One’s Own: Yaakov & the Sar Shel Eisav      
        P1 VaYishlach 
Purity and Impurity:      P3 Metzora 
Pursuing One’s Dreams:      P1 MiKetz 
Spiritual Creativity:      P4 Matos 
The Akeidah – Man’s Potential and its actualization:    P1 VaYerah 
The limits of Man’s Genius:     P2 Mishpatim 
Tznius:        P3 Acharei Mos 
Women’s Hair Covering:       P4 Naso 
Arrogance, Humility & Fear     P5 Eikev 
Jacob – Sanctifying the World:     P1 VaYetze 
Sanctifying the World:      P3 Shmini 
 
 
12. Others 
 
Charity and Giving:       P5 ReEh 
Eved Ivri:       P2 Mishpatim 
Giving:         P1 Vyereh 
Hate:          P3 Kedoshim 
Hakaras HaTov       P5 Ki Savo 
Healing and Saving Lives, Physically & Spiritually:    P2 Mishpatim 
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Lifnei Iver:        P3 Kedoshim 
Love your Neighbor:       P3 Kedoshim 
Machlokes:        P4 Korach 
Shalom and Machlokes:       P4 Pinchus 
Speech:        P4 Matos 
Speech – Loshon Hora:      P3 Tazria 
Tochacha:                P3 Kedoshim 
Tochacha:        P1 VaYigash 
To Walk in His Ways:       P5 Eikev 
 
 
13. Shabbos & Festivals 
 
 
Parshas Zachor:       P2 Tetzave 
Pesach, Krias Yam Suf:       P2 BeShalahc 
Pesach, Yezias Mitzraim:       P2 BeShalach 
Rosh Chodesh:       P2 Bo 
Rosh Hashana – Day of Judgement     P5 Rosh Hashana   
Rosh Hashana – Teshuva MeAhava     P5 Rosh Hashana  
Shabbos:       P1 Bereishis 
Shabbos HaGadol – Korban Pesach:    P3 Tzav 
Tisha B’Av       P5 after Devarim 
Yom Kippur Avodah:       P4 Acharei Mos 
Yom Kippur - The Seir HaMistaleach:     P4 Acharie Moshe 
Teshuva & Yom Kippur       Yom Kippur (after   
        Haazinu) 
 
 
14. Torah & Mitzvos 
 
The Purpose of the Mitzvos     P5 Ki Seitzei 
Bikurim -  Hakaras Hatov       P5 Ki Savo 
Chukim:        P4 Chukas 
Cruelty to Animals      P5 Ki Seitzei 
Krias Yam Suf:        P2 BeShalach 
Ma’amad Har Sinai:                                                                 P2 Shemos  
Moshe Rabbeinu’s Prophecy:      P4 Behaaloscha 
Nadav & Avihu – Holy & Unholy Logic    P3 Shmini 
Preservation of the Torah: Hakhel and Writing a Sefer Torah:    P5 Reeh 
Requirement to Listen to Chachamim:    P5 Shoftim 
Ten Commandments :                                                               P2 Shemos 
Teshuva        P5 – Netzavim 
Teshuva & Yom Kippur      P5 – Yom Kippur 
Teshuva MiAhava & Rosh Hashana    P5 – Rosh Hashana 
The Limits of Man’s Genius     P2 Mishpatim 
The Nation Witnessed the Revelation Themselves:                 P2 Shemos 
The Torah –True Forever:       P5 VeEschanan 
Torah Study:        P5 VeEschanan 
Torah Study: Yisachar-Zevulun     P5 Vezos Habracha 
Tzitzis        P4 Korach 
Yezias Mitzraim:       P2 BeShalach 
 
 
16. Good & Evil 
 
The Corruptor       P5 Reeh 
Yaakov & the Sar Shel Eisav     P1 VaYishlach 
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