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INTRODUCTION
When  משהcame down from הר סיני, the  תורהdescribes the לוחות
that he carried.  חרות על, והמכתב מכתב אלוקי הוא,"והלוחות מעשה אלוקי המה
"הלוחות, “The Tablets were the work of God and the writing was the
writing of God engraved on the Tablets1”.  רבי יהושע ב לויby focusing on
one word in the פסוק, gives an alternative interpretation. "אל תקרא חרות
2
" הרי זה מתעלה, שאי ל ב חורי אלא מי שעוסק בתלמוד תורה,אלא חירות, “Do not
read חרות, “engraved,” rather חירות, “freedom,” for the only free man is
one who engages in  תורהstudy. Indeed, whoever engages in  תורהstudy
will become elevated.”
How can one who is totally consumed in the pursuit of  תורהbe
considered free? One would think that a free person is one who is not
bound by anything, let alone something so demanding as  תורהstudy.
Yet, the  משנהlimits the definition of a “free man” to "מי שעוסק בתלמוד תורה.
An Eastern poet, Rabindranath Tagore, touches upon this idea.
I have on my table a violin string. It is free…but it is
not free to do what a violin string is supposed to do –
to produce music. So I take it, fix it in my violin, and
tighten it until it is taut. Only then is it free to be a
violin string.3
Similar to the violin string, we can only make “music” after making a
complete commitment to a  תורהlife. Only by engrossing oneself in all the
laws, statutes, details and ideas of the  תורהcan one truly lead a free life.
This  דרelevates us and leads to fulfillment and a sense of purpose. This
is what the  משנהis trying to convey.
We want to thank all those who wrote for and contributed to Kol
Mevaseret. We thank our teachers who guided us and gave us the ability
to find our way. A special thank you to Rabbi Horovitz whose hard work,
constant smile and devotion taught us what true commitment is.
Yael Hall
Rina Olivestone
Osnat Rabinowich
Editors in Chief, MMY 5766
שמות פרק לב פסוק טז1
אבות פרק ו משנה ב2
3
Irving M. Bunim, Ethics from Sinai, New York, 1966, Volume 3, pages 299 – 300
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 לוטand Family
Ilana R. Borzak
 לוטperformed many actions that may seem inexplicable at first, but
upon further examination, lead to a deeper understanding of his life. He
is introduced in the  תורהin )בראשית פרק יא( פרשת נח:
:)כז( ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אבר את נחור ואת הר והר הוליד את לוט
: )כח( וימת הר על פני תרח אביו באר מולדתו באור כשדי
)לא( ויקח תרח את אבר בנו ואת לוט ב הר ב בנו ואת שרי כלתו אשת אבר בנו
: ויצאו את מאור כשדי ללכת ארצה כנע ויבאו עד חר וישבו ש
These  פסוקיdo not shed much light on ’לוטs character. Why would
the non-righteous  לוטwish to join his uncle ?אבר
 לוטwas left alone as an orphan after, as the 4 מדרשtells us, his father
died in the infamous כבש האש. Before  אברwas thrown into the fire, הר,
’לוטs father and ’אברs brother, decided to base his faith on ’אברs
outcome. If  אברsurvived the furnace,  הרwould place his faith in ’אברs
God; however, if  אברdid not survive, then  הרwould submit himself to
the gods of his father, תרח, and נמרוד. When  אברemerged from the כבש
unscathed,  הרsided with  אברand he was thrown into the כבש. Unlike
אבר,  הרfailed to survive. Rabbi Shlomo Riskin notes that  הרfelt he

could “jump” into religion on a whim and reap its benefits without any
effort or work, a “fair weather faith”.  הרbegan a pattern that his son, לוט,
would emulate. He used his family and its beliefs for self-serving
purposes.
In פרק יב פסוק ד, the  תורהstates: ""ויל אבר כאשר דבר אליו ה’ ויל אתו לוט.
 אור החייtells us:  פירוש לא לצד,"והודיע הכתוב כי לוט לצד דביקותו באברה הל אתו
"קיו מאמר ה’ אלא ראהו הול והל עמו.  אור החייsees this verse as a clear
indication that ’לוטs reason for going with  אברwas not because ’ הsaid
so, for  לוטlike his father  הרused belief only for his non-spiritual
advantage, but rather because of his attachment to אבר. Regardless of
his motive,  לוטgreatly benefited from this situa5tion. The verse
 שקבל תרח על אבר, "ומדרש אגדה יש אומרי שעל ידי אביו מת:כח( כותב:רש"י )בראשית יא4
, והר יושב ואומר בלבו א אבר נוצח,בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו והשליכו לכבש האש
 אמר לה הר, וכשניצל אבר אמרו לו להר משל מי אתה. אני משלו, וא נמרוד נוצח,אני משלו
." וזהו אור כשדי, השליכוהו לכבש האש ונשר.משל אבר אני
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()בראשית פרק יג פסוק ה, “  "וג ללוט ההול את אבר היה צא ובקר ואהליteaches us
that  לוטhad a lot of property only because he was with the worthy אבר
()רש"י.
 חז"לdo not portray  לוטas purely bad or evil; he can even be seen in
a more positive vein. For example, he did not endanger  אברby
revealing ’שריs identity to  פרעהin  בראשית רבה( מצריon  פרק יב פסוק יטand
כט:)רש"י יט, and later he invited the  מלאכיinto his house. Yet, despite
these good traits, the time came when  לוטhad to separate from אבר.
The  תורהinforms us ()פרק יג פסוקי ו  ז: "ולא נשא אות האר לשבת יחדו כי היה
" .רכוש רב ולא יכלו לשבת יחדו
” ויהי ריב בי רעי מקנה אבר ובי רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארThis
occurred because of the surplus of cattle that both  אברand  לוטhad (in
’אברs merit. See ה:)רש"י יג. Since  לוטand his shepherds were aware of the
 ברית בי הבתריand they presumed that  אברwould never have sons that
would inherit his possessions,  לוטand his men felt that ’אברs land was
rightfully theirs. Therefore, they allowed their cattle to graze on כנעני
land.  אברapproached  לוטand notified him that his herdsmen were
guilty of theft. The land still belonged to the  כנעניand had still not been
inherited by אבר. Despite any animosity that might have existed
between them,  אברdeclared  ;)פסוק ח( אנשי אחי אנחנוhe would still
protect  לוטfinancially and physically as he had in the past ()רש"י פסוק ט.
 לוטdecided to head )פרק יג פסוק יא( מקד, which according to the מדרש
(brought by  )רש"יalludes to the fact that הסיע עצמו מקדמונו של עול, “he

removed himself from the Originator of the world,” and revealed his true
thoughts on ’עבודת ה. By distancing himself from ’אברs way of life after it
no longer benefited him financially,  לוטdecided to leave  אברand God
and head to סדו, despite its notorious reputation, in order to pursue his
financial quests, the main focus of his life.
In פרק יט, we find  לוטsitting by the gate of  סדוwhen two מלאכי
came to the city ()פסוק א.  לוטimmediately invited them to his house )פסוק
(ב. After some resistance, the angels finally acquiesced to ’לוטs request
()פסוק ג. Before they had a chance to go to bed, the townspeople
gathered around ’לוטs house ( )פסוק דand demanded that  לוטhand over
the guests ()פסוק ה.  לוטtried to appease the townspeople and offered his
two daughters in their place ()פסוק ח.
’לוטs hospitality with the two angels is important for our analysis.
( ד"ה וירא לוט,א: אור החיי )יטstates that  לוטwas merely mimicking ’אברהs
famous  מדהof hospitality. Because of this,  לוטmerited being saved from
the destruction of Sodom ()ש ד"ה ויבואו. Shprintza Herskovitz, in her
book זהרי החמה, takes a similar approach by comparing and contrasting
’אברהs and ’לוטs encounter with the מלאכי. The underlying difference
10
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between the two men is their view on family. She suggests that אברה
only invited his guests to rest outside his house under a tree (ח:)בראשית יח
because he felt that bringing strangers into the house might make his
family feel uncomfortable. לוט, on the other hand, wanted to help the
men to the full extent and invited them in without much hesitation, even
though he was fully aware that he was putting his family in danger by
breaking the strictly enforced anti-guests rules of סדו. ’לוטs indifference
towards his family is shown even more dramatically when he offered his
daughters to the rioting Sodomites outside his door. His inability to put
his family before others, despite his positive reasons of גמילות חסדי, was
what eventually led to his and his family’s downfall. Learning from the
example of their father, the daughters later seduced  לוטin an effort to
do  חסדfor the world לא – לה( )פסוקי. The message that family and its
beliefs are expendable and not important in one’s life was originally
formed by  הרwho passed it on to his children.
Finally, in (דברי )פרק ב, there is an attempt to teach ’לוטs offspring
the importance of family. ’ הreminded  בני ישראלnot to battle  מואבand עמו
because of their relation to לוט, a relative of אברה. As the  תורהsays:
"ויאמר ה’ אלי אל תצר את מואב ואל תתגר ב מלחמה כי לא את ל מארצו ירשה כי לבני
 וקרבת מול בני עמו אל תצר ואל תתגר ב כי לא את מאר בני... לוט נתתי את ער ירשה
(עמו ל ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה" )ש פסוקי ט ויט. Since the message was
lost on לוט, ’ הtried to pass it on to his descendants. The hope was that
’לוטs descendants would see the compassion that  בני ישראלshowed

towards even distant family and inculcate the value. However, these
nations failed to accept and internalize this  מדהas we see in ספר שופטי.
In פרק ג, we learn that  מואבrejected this value. "ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע
 ויאס אליו.’בעיני ה’ ויחזק ה’ את עגלו מל מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני ה
 ויעבדו בני ישראל את עגלו מל מואב שמונה... את בני עמו ועמלק ויל וי את ישראל
( )פסוקי יב – יד."עשרה שנה. Similarly, we learn about עמו. "ויעברו בני עמו את
(הירד להלח ג ביהודה ובבנימי ובבית אפרי ותצר לישראל מאד" )פרק י פסוק ט.
From the above analysis, we see how  לוטhas a complete disregard
for his family. The attitudes of  אברהand  בני ישראלstand in stark contrast
to ’לוטs and highlight the strong sense of family embedded in בני ישראל65.

." "ומבשר לא תתעל:(ראה ישיעה )פרק נח פסוק נז5
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’s Adviceממרא
Talia Reiner and Lizie Wolf
תורה  wonders why theרש"י ",וירא אליו ה’ באלוני ממרא" On the verse7,
? We were already told this inאלוני ממרא  was inאברה needs to tell us that
8
"הוא שנת לו עצה על המילה לפיכ נגלה עליו  explains thatרש"י !פרק יד פסוק יג
? Is itמילה  about theאברה  have givenממרא . What advice couldבחלקו"
 would not haveאברה ’s adviceממרא really possible that without
? Did he really need the encouragement and theמילה performed the
 in fourרש"י advice of others? The commentators approach this puzzling
different ways.
; he was justמצוה  planned to fulfill thisאברה  explains thatמזרחי The
 elucidatesמדרש רבה . Theיראי ה’ testing his friends to see if they were true
ענר ".ענר ,אשכול וממרא" ,בעלי ברית ’sאברה the individual advice of each of
 thatאברה  advisedאשכול "אתה כבר ב ק’ שנה ותצער נפש?"  thatאברה told
 didn’t think that it wasאשכול  andענר "למה אתה ממאיס את עצמ בי שונאי?"
worth taking a great risk in order to fulfill God’s command and strongly
 encouraged him,ממרא  from carrying it out. However,אברה discouraged
"אי כא לא עמד ל אלקי בכבש האש ברעבו במלכי  ,והדבר הזה שאומר ל אי אתה
9
. Theירא שמי  passed the test and proved to be a trueממרא  Onlyשומע לו?"
7בראשית פרק יח פסוק א
"8ויבא הפליט ויגד לאבר העברי והוא שוכ באלני ממרא האמורי אחי אשכל ואחי ענר וה בעלי
ברית אבר".
9כ רבינו אליהו מזרחי )בראשית פרק יח פסוק א ,ד"ה הוא שנת( מביא את דברי המדרש .במדרש רבה
)בראשית פרשה מב פסקה ח( יש כמה שינויי בגירסה ,וז"ל":בשעה שאמר הקב"ה לאברה לימול הל
ונמל בג' אוהביו אמר לו ענר כבר ב ק' שנה אתה ואתה הול ומצער את עצמ אמר לו אשכול מה את
הול ומסיי את עצמ בי שונאי אמר לו ממרא אלהי שעמד ל בכבש האש ובמלכי וברעבו והדבר
הזה שאמר ל למול אי אתה שומע לו אמר לו הקב"ה אתה נתתה לו עצה למול חיי שאיני נגלה עליו לא
בפלטי של ענר ולא בפלטי של אשכול אלא בפלטי של הה"ד )בראשית יח( וירא אליו ה' באלוני ממרא".
וראה לשונו של המדרש תנחומא )וירא פרק ג(" :באלוני ממרא ולמה באלוני ממרא יתבר שמו של הקב"ה
שאינו מקפח שכר של בריה שלשה אוהבי היו לו לאברה ענר אשכול וממרא וכיו שאמר לו הקדוש
ברו הוא שימול הל לקחת מה עצה הל אצל ענר אמר כ וכ אמר לי הקדוש ברו הוא א"ל ענר בעל
מו רוצה אתה לעשות שיהיו קרוביה של המלכי שהרגת באי והורגי אות ואי אתה יכול לברוח
מפניה הניחו והל אצל אשכול אמר ליה כ וכ אמר לי הקב"ה א"ל אשכול אתה זק א אתה תמול
יצא ממ ד הרבה ולא תוכל לסבול ותמות הניחו והל אצל ממרא א"ל כ וכ אמר לי הקב"ה מה
תיעצני א"ל ממרא בדבר הזה אתה מבקש עצה הלא הוא שהציל מכבש האש ועשה ל כל הנסי והציל
מ המלכי ואלולי כחו וגבורתו היו הורגי אות והציל רמ"ח אברי שב ומקצת אבר אחד אתה מבקש
עצה עשה כמצותו אמר הקב"ה יתבר אתה שנתת עצה שימול איני נגלה אליו אלא בתחומ הה"ד
וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כח היו".
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מדרש10 tells us that the name  ממראhints to ""המרה, the brazen  מוסרthat he
gave  אברהabout doing the מילה. Therefore, ’ הrevealed himself in ’ממראs
portion. Despite ’ענרs and ’אשכולs negativity,  אברהhad already decided
from the start that he would nevertheless stay strong and fulfill ’’הs מצוה.
The  גור אריהbelieves that  אברהintended to perform the  מצוהof מילה,

but he first wanted to consult his friends out of loyalty to them11. Both
the  גור אריהand  מזרחיagree that  אברהnever hesitated to fulfill the
command of  מילהand he did not require advice from his friends. Rather,
 אברהasked them for “advice” either to test their  )מזרחי( יראת שמיor out
of loyalty to his friends ()גור אריה.
In contrast,  ספר הזיכרוand  באר בשדהbelieve that  אברהwas actually
unsure if he should perform the  מצוהand was seeking the advice of his
friends, ענר,  אשכולand ממרא. Since  אברהwas already ninety-nine years
old, he worried that the performance of the  ברית מילהmight affect his
health. He also had reservations regarding how the other nations would
react to the circumcision. They would probably consider him to be
crazy12. Therefore, he needed the support of his friends.  ענרand אשכול
did nothing to dispel ’אברהs concerns. However,  ממראreminded אברה
that ’ הhad saved him on many previous occasions, including the כבש
האש. He emphasized that  אברהwas a  צדיק גמורand, therefore, ’ הwould
continue to perform miracles for him. Therefore,  אברהshould fulfill the
מצוה.
Other  מפרשיbelieve that  אברהplanned to perform the מצוה.
However,  אברהwas questioning how best to fulfill the commandment
and therefore sought the advice of his friends. He in fact valued their
sensible advice. The  צדה לדרquotes the  משפטי שמואלwho says that אברה
asked his friends if he should do the  מילהearlier (based on the idea that
the  אבותkept all of the  מצוותbefore the  תורהwas given13) or if he should
wait until he was commanded to. Once he was commanded he would be
 מצווה ועושהand would receive greater שכר. Additionally, the צדה לדר
"... ר' סימו שהמרה פני באברה בשעה שאמר הקב"ה לאברה לימול הל ונמל בג' אוהביו10
 ותימה שאברה יבקש עצה. "הוא שנת לו עצה על המילה:(גור אריה )בראשית פרק יח פסוק א11
 ועוד יש לפרש מפני שענר אשכול וממרא היו בעלי ברית אברה... ("על המילה )קושית הרא
 ולא, שצרי להמל בו, ודר בעלי ברית שלא יעשה האחד שו דבר בלא דעת חבירו,( יג,)לעיל יד
 ואחר כ יעשה מה, אלא שאי רשאי לעשות בלא דעתו,שהוא מחוייב לעשות מה שיאמר לו חבירו
 והשתא לא הוי דבר נגד כבוד המקו אחר, ולפיכ הוצר להמל בה מפני הברית לבד,שירצה
."שהחיוב מצד הברית
 )עיטורי תורה בש.""חשש אברה שמא כשימול יהיה נפרד מ הבריות ולא יוכל עוד לקרב12
(אדמו"ר ר' אברה מסוכצ'וב
ראה רש"י ורמב" בראשית פרק כו פסוק ה13
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notes, once he was commanded by God, the whole world would know
about the command and it would result in a much greater ’קידוש ה. ממרא
advised  אברהto delay the performance of the circumcision until he was
commanded and, thus, increase the level of the ’קידוש ה. We see that
 אברהfollowed the advice of ממרא. The  באר התורהagrees that  אברהwas
planning to carry out the  ;מצוהhowever, he explains that  אברהneeded
advice about whether the  בריתshould be done publicly or privately. ממרא
told  אברהto do the mitzvah " "בעצ היו14, in public, so that everyone
could see him fulfill God’s command.
The  משכיל לדודsays that  אברהintended to perform the circumcision
all along and his friends were aware of his decision. However, אברה
asked them for reasons why he should not fulfill the  מצוהso that the test
would be greater and he would, thus, receive more שכר.  ממראcould not
bear telling  אברהto sin and, therefore, he merited to have God’s
presence appear in his portion.
From the fact that so many commentators grapple with the
question "15"ותימה שאברה יבקש עצה על המילה, we see how dedicated אברה
was towards his fulfillment of the מצוות. Also,  אברהdid not just do the
מצוה, but he contemplated how each aspect of the  מצוהshould be done.
Lastly, no matter what the circumstances were,  אברהconstantly
displayed full  אמונהand  בטחוin ’ה. We should strive to emulate ’אברהs
sincerity and strong commitment to fulfilling ’רצו ה.

 "ויקח אברה את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל:( כו,בראשית )פרק יז פסוקי כג14
מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברה וימל את בשר ערלת בעצ היו הזה כאשר דבר אתו
." בעצ היו הזה נמול אברה וישמעאל בנו... אלהי
גור אריה15
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Why Did Dinah “Go Out”?
Avital Feiglin
There is very little description of  דינהin the תורה, yet her character
is intriguing. Was she a sociable, naïve girl who got herself into trouble?
Was she simply curious, or was she immodest? And, as the daughter of
יעקב, would we not expect her to be a righteous woman?
The episode which describes ’דינהs abduction begins: ת$ַ ַ ֵצא ִדינָה
ֵ "ו
"16ֶר%ת ָה/ ְבנ$ִ ת/ַעקֹב ִל ְרא
ֲ ה ֲא ֶ'ר י ְָל ָדה ְלי%ֵל. Why did “ דינהgo out”?
" רשבand  רד"קexplain that  דינהwent out because her tent was
positioned outside the city, as it is written about יעקב: 17"נֵי ָה ִעיר1ְ ִח ֶאת0ַ
ַ ”ו,
“And he encamped before the city.” Therefore, in "’רשבs words, “"יצאה
מש ונכנסה לעיר, she went out from her family’s tent and entered the city.
The " מלביexplains that  דינהwas not crossing a boundary of צניעות.
She was the daughter of  לאהwho was צנועה, and was also born to יעקב
who was modest and proper. She did not go out to seek the attention of
males, but rather to inquisitively observe the girls of the land dancing
with their tambourines.
Rav Shimshon Rafael Hirsch explains that “she was a young girl and
curious,” and that she wanted to familiarize herself with the foreign
girls. Although she may have made herself vulnerable, and was
mistreated as a result, she is still praised for she was the daughter of
יעקב. Her intentions were fine, though their consequences unfortunate.
Some מפרשי, like רבינו בחיי, interpret this  פסוקto be speaking in לשו
גנות, shaming  דינהfor her taking the initiative to ‘go out’ and for doing so
adorned with jewelry. This  פסוקcomes to show the ’תורהs disapproval of
such behavior. As it says in משלי:
:צ ַרת ֵלב4 נ5
ְ נָה/ ִ'ית ז/ה ִל ְק ָראת3ָ ֵה ִא2וְה
ִ
:יה
ָ  ַר ְג ֶל5נ7ְ 'ִ
ְ  לֹא י6ית
ָ  ֵב$ְ ָה ִהיא וְ ס ָֹררֶת0ה ִֹמ
18
:ָה ֶת ֱארֹב21ִ ל7ָ וְא ֶצל
ֵ ת/ ְרחֹב$ָ  ַע1ַ 5ח$ַ  ַע1ַ

בראשית פרק לד פסוק א16
בראשית פרק לג פסוק יח17
משלי פרק ז פסוקי י  יב18
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Then behold, a woman approaches him; bedecked as a harlot and with
siege in her heart.
She coos and she entices; her feet do not dwell at home.
Sometimes in the courtyard, sometimes in the streets, she lurks at every
corner.
The way of a woman is not to be outside, inviting male attention;
her place is inside, as  דודproclaimed: “19ימה
ָ  ִנ1ְ ְ ה ַבת ֶמ ֶל95ב
ָ 7ְ ל7ָ , “The honor
of a princess is within,” and as it is written about שרה, “20ֵה ָבא ֶֹהל2” ִה.
Furthermore in  תהליwe are told: “21ָ ית
ֶ  ֵתי ֵב7ְ י ְַר$ְ ָה0 ִֹר1 ֶפ
ֶ ג7ְ ָ ְ 'ְ ” ֶא, “Your wife
will be like a fruitful vine in the chambers of your home”.
 אב עזראnotes that ’דינהs ‘going out’ was מעצמה, from herself. This
implies neither a positive or negative approach to ’דינהs behavior, but
gives insight into her character as perhaps an independent woman, and
an independent thinker.
 רש"יexplains these words as follows:
24

 שא היא יצאנית, אלא על ש יציאתה נקראת בת לאה,בת לאה  ולא בת יעקב
:( כאמה כבתה23 ותצא לאה לקראתו )ועליה משלו המשל22 שנאמר,היתה

The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneersohn25,
asks numerous questions on this רש"י.
1) Why does  רש"יspeak disparagingly about  ?לאהWe are taught
that (יז:"זכר צדיק לברכה" )משלי י, when one refers to a righteous
person, he also mentions his blessing and good deeds? (רש"י
himself ( )בראשית פרק ו פסוק טquotes this idea regarding )נח.
2) Furthermore, we cannot say that the intention of  רש"יin citing
the  גנותof  לאהwas to minimize the shame of  דינהby blaming it
on her, for a child cannot derive merit from the disgrace of their
parent.
3) The “going out” of  לאהis not spoken about as a weakness or
bad quality, but rather as one of a positive nature. It elicits a

תהלי פרק מה פסוק יד19

בראשית פרק יח פסוק ט20
תהלי פרק קכח פסוק ג21
בראשית פרק ל פסוק טז22
יחזקאל פרק טז פסוק מד23
רש"י בראשית פרק לד פסוק א24
 רב מנח מענדל שניאורסאה, חלק לה,ליקוטי שיחות25
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positive response from הקב"ה. As it says:"26ה%ִֵ' ַמע ֱאל ִֹהי ֶאל ל0
ְ ”ו.
 רש"יexplains:" "שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטי, “she was
desirous and put forth effort to increase the tribes”. ’ה
acknowledged that desire to be proper and responded to לאה
with the birth of יששכר.
For these reasons, it must be that by calling  דינהthe daughter of
לאה,  רש"יwas praising  !דינהFor just as the “going out” of  לאהwas
positive, so too ’דינהs “going out” was. Because  רש"יalready explained
how  לאהis praised for her efforts in going out, he need not expound on
’דינהs praise once he compares her to her mother. How can ’דינהs “going
out” be a praiseworthy behavior?
Earlier in 27פרשת וישלח, the  תורהreports: "ויק בלילה הוא ויקח את שתי
"נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק.  רש"יasks: "ואת אחד
 ולכ נענש, ודינה היכ היתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ית בה עשו עיניו.עשר ילדיו
"  ונפלה ביד שכ,יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב.
This  מדרשis very difficult to understand. Firstly, why should יעקב
endanger his daughter and encourage her to marry  ?עשוAnd even more
puzzling, why is  יעקבpunished so harshly for not wanting  עשוto marry
28

his daughter?
From this  מדרשwe learn two important points. Firstly, we are privy
to the greatness of דינה. She was capable of bringing  עשוthe  רשעback to
God. Secondly, we learn that תשובה, returning to הקב"ה, is so important
that it would have been appropriate to let  דינהmarry עשו, even though
there was only a possibility that  עשוwould do  תשובהand return, as רש"י
says, “”שמא תחזירנו, “he might return”.
Now that we have a glimpse of the character of דינה, it becomes
clear that the verse, ""ותצא דינה, is speaking positively about her.  דינהwas
not, חס ושלו, acting immodestly, but on the contrary, her going out to
see the daughters of the land was an attempt to lead these girls to good,
to the truth!
It is for this reason that  דינהis בת לאה ולא בת יעקב, because this
positive trait was inherited from  לאהand not from יעקב, who prevented
her from positively using this power when he hid her from עשו.
However, the “goings out” of  דינהand  לאהare seemingly very
different.  לאהdesired to increase the שבטי, the leaders of our nation,
בראשית פרק ל פסוק יז26
בראשית פרק לב פסוק כג27
ש28
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whereas  דינהwanted to bring the בנות האר, foreign girls close to God.
What do these two approaches have in common?
On the words in פרשת ויצא, “29ת/7ה ַר%ֵוְעינֵי ל
ֵ ",  רש"יexplains: "ועיני לאה
 שהיו הכל אומרי שני בני לרבקה ושתי, שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכה,רכות
30
" הגדולה לגדול והקטנה לקט,בנות ללב. Leah was under the impression that

she was destined to marry Esav. She would cry for everyone would say,
“Rivka has two sons and Lavan has two daughters, the elder for the elder
and the younger for the younger.” The נחלת יעקב,  משכיל לדודand others
explain that although  לאהcould have brought  עשוto good, she was
adamant about not marrying him.
 רחלand  לאהare the women upon whom our nation is built, as it is
ֶ ֵ 'ְ 5נ$ָ ה ֲא ֶ'ר%ֵכל5
ְ  ָר ֵחל7ְ ָ ית
ֶ $ֵ ה ֶאל%$ָ ה ַה3ָ יִ ה’ ֶאת ָה ִא
ֵ "
written in רות: ית$ֵ יה ֶאת
31
"יִ; ָר ֵאל
ְ .
The  תניאcomments:  והתחלקות הולד לציורי,"שמציאות הב באה מטיפת האב
32
" פרטיי באה על ידי שהייתו תשעה חודשי בבט הא, “the existence of a child
comes through the sperm of the father, but the process of the birth and
all its details comes through the nine months in the mother’s womb.”
Just as the essence of a child comes from its mother, so too, our
existence as a nation derives from our mothers.
The two general types of Divine worship that  ע ישראלhave, stem
from the mothers. These categories are that of  צדיקand בעל תשובה. Both
are equally important and crucial. The  עבודהof a  צדיקremains in the
world of קדושה, holiness, to learn  תורהand keep the מצוות. The  עבודהof a
 בעל תשובהon the other hand, is to convert and elevate his surrounding
world from bad to good, mundane to holy. This is the difference
between the  עבודהof  לאהand that of רחל.
In the  זוהרit is written33 that the  יסוד המזבחwas placed in ’בנימיs
portion rather than that of  יהודהdespite  יהודהbeing " "גבוה מכל השבטי.
Why? בנימי, one of four people who never sinned (ב/ )מסכת שבת נהwas a
צדיק גמור. The שבטי, however, lost that status when they participated in
מכירת יוס. Although they did תשובה, the  יסוד המזבחcould only reside in the
portion of a  צדיקand not in the portion of a בעל תשובה.
This is the fundamental difference between the children of  רחלand
לאה. ’רחלs children do the  עבודהof a צדיק, whereas ’לאהs children do the
בראשית פרק כט פסוק יז29
רש"י ש30
רות פרק ד פסוק יא31
תניא פרק ב32
 א, רנט,חלק א33
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 עבודהof a בעל תשובה. (See כט: רש"י בראשית לזand ז ד"ה וזאת ליהודה:רש"י דברי לג
concerning ’ראובs and ’יהודהs acts of )תשובה. Therefore, “34"ועיני לאה רכות,
“the eyes of Leah were tender”. לאה, like a בעל תשובה, had to work and
toil to refine herself. On the other hand, concerning  רחלit says: 35 "ורחל
"היתה יפת תואר, “Rachel was of a beautiful appearance”.  רחלhad a
beautiful appearance, like the perfection of a  צדיקwho does not sin, but

rather delves deeply in holy matters.
Why would people say “the older for the older, and the younger for
the younger?” The personality types suited each other in a more
befitting manner.  יעקבwas an 36" "איש ת יושב אוהלי, “a simple man who
dwelled in his tent”. עשו, on the other hand, was a more active person
who had the potential to become good and to return to G-d. ’יעקבs
introverted personality was suited to that of רחל, and ’לאהs personality
better complemented that of עשו.
’דינהs  עבודהwas inherited from her mother. She was a person who
had the power to convert the mundane to holiness, to merge the
physical and spiritual worlds together so that they’d compliment one
another.
Although in reality  דינהwas confronted with an obstacle, and ended
up in the hands of שכ, her behavior was לש שמי. It was only because
of ’יעקבs punishment (for hiding her from  )עשוthat it resulted in this
way.37
One can even claim that  דינהinadvertently achieved what she had
set out to, because it led to the circumcision of the men of שכ. And
circumcision,  כלי יקרexplains38 is an act of גרות, conversion.
Although the men were then killed, it is known that their wives and
daughters were brought to righteousness, for they all ended up in the
house of כט( יעקב:)בראשית לד.
From the above, we gain insight into ’דינהs character. Although just
a young girl, possibly seven years old at the time of the incident in שכ,
she, nonetheless was capable of having a great influence on society.
With her leadership qualities and ability, she had the potential to draw
the world to the truth.

בראשית פרק כט פסוק יז34
ש35
בראשית פרק כה פסוק כז36
ראה רש"י דברי פרק כד פסוק טז37
בראשית פרק לד פסוק כה38
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The Lubavitcher Rebbe concludes in his שיחה, that although women
are described as the  עקרת הביתand that 39"ימה
ָ  ִנ1ְ ְ ה ַבת ֶמ ֶל95ב
ָ 7ְ ל7ָ ", “the glory
of a princess is within [the palace]”, a woman nevertheless has the
power to influence the outside world and be successful. She is able to
bring the “foreign” daughters of Israel close and return them to God.
She is able to do all this within the boundaries of צניעות. Moreover,
women can be even more successful than men in drawing the hearts of
people back to true consciousness because by nature they are more
sensitive and emotive than men, who are driven and competitive with
the desire to conquer.’40
Women, like  דינהand לאה, were not only able to have success in the
home, but also to influence those around them and to bring them closer
to their Father in heaven.41

תהלי פרק מה פסוק יד39
רש"י בראשית פרק א פסוק כח40
ליקוטי שיחות ש41
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Representatives of the House of יעקב
Shlomit Schwalb
 פרשת מקopens with the continuing saga of ’יוסs experience in
Egypt. We learn of ’פרעהs dreams and the lack of an adequate
interpretation of them. Finally,  פרעהis approached by his butler, recently
restored to his position as accurately predicted by יוס, who tells of a
young Jew currently wallowing in prison, who has the ability to interpret
dreams. פרעה, desperately grasping at any chance to have his dreams
explained, orders that  יוסbe released so that he may interpret ’פרעהs
dreams.
The Torah describes how  יוסwas “rushed from the dungeon; he
shaved and changed his clothes” (יד: )בראשית מאin preparation for his
appearance before the monarch of Egypt.  רש"יcomments that יוס
cleaned up his physical appearance “”מפני כבוד המלכות, in deference to the
honor of the king.
The  בעלי מוסרwonder at ’יוסs readiness to enhance his looks. Did
he not remember that such preoccupation with his physical appearance
was his most damaging shortcoming? In fact,  חז"לteach that ’יוסs
troubles in the House of  פוטיפרoriginated with his tendency to be “מסלסל
”בשערו, to care too much about his hairstyle. (See ו ד"ה ויהי יוס: רש"י לטand
ב ד"ה והוא נער:)רש"י לז. The answer they give is that  יוסdid realize that
caring too much about looks had led to his downfall; however, יוס
correctly concluded that showing the proper courtesy before a king was
more important.
An interesting interpretation of ’רש"יs comment leads to a
somewhat different conclusion. Some  מפרשיsuggest that “”כבוד מלכות
refers not to the honor of the Egyptian monarchy, but to the “”מלכות, so
to speak, of his father, יעקב. In אר כנע,  יעקבwas a very distinguished
individual and was considered a royal personage among his
countrymen. It is to this royalty, perhaps, that  רש"יis alluding. If יוס
were to appear before  פרעהin a disheveled state, he would surely cause
the members of the royal court to sneer at the House of יעקב. Thus, it
was crucial that  יוסappear before  פרעהin a dignified manner befitting a
member of ’יעקבs family.
This constant awareness of the idea that every individual Jew is a
representative of all Jews, everywhere, is an idea that manifested itself
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earlier in the story of יוס. After numerous attempts by the wife of פוטיפר
to seduce יוס, we are taught in (ב/( מסכת סוטה )לוand brought by  רש"יin
 )פרק לט פסוק יא ד"ה לעשות מלאכתוthat  יוסwas on the verge of giving in to
her demands and sinning with her when suddenly, he became aware of
“”דמות דיוקנו של אביו, “the image of his father.” This  גמראis meant to teach
us that just as  יוסwas always aware of the importance of upholding the
ideals and values of his father, even when he was not in his father’s
house, so too are we, as Jews, descendants of יעקב, commanded to do
the same.
The brothers of  יוסalso exhibited this characteristic of dignity on
behalf of one’s tradition. When the viceroy of Egypt (actually  יוסin
disguise) accused the brothers of being spies, they refuted the charge by
responding (יא:)מב: " כני אנחנו,"כולנו בני איש אחד נחנו. Rabbi Shimshon
Raphael Hirsch comments on the odd usage of the word “”נחנו, meaning
“we”, without the “ ”אthat usually begins the word, followed
immediately by the same word in its more common form “”אנחנו, with
the “”א. The answer can be derived from careful scrutiny of the
difference between “ ”נחנוand “אנחנו.” “”נחנו, posits R. Hirsch, denotes a
humbling of oneself, whereas “ ”אנחנוimplies a sense of dignity and selfworth. Comprehending this key distinction, one can understand the
response of the brothers. When they identify themselves as “sons of one
man” they are describing their social condition; therefore, they feel
comfortable diminishing themselves before the Egyptian viceroy whose
position of power demands respect. However, they are not willing to do
so when they describe their moral character. When describing to יוס
their moral state, which in essence is their real response to his charge of
espionage, they respond with “”אנחנו, with righteous indignation. They
knew that should they be considered guilty of spying, their actions
would be known throughout Egypt, and would thus cause the Egyptians
to cast aspersions on the sterling reputation of the House of יעקב. Thus,
they felt it was important to maintain their dignity and responded
forcefully to  יוסwith “כני אנחנו.”
In (א/מסכת יומא )לח, we are given a few striking examples of laws
whose sole purpose is to demand that Jews conduct themselves in a
manner designed to put us above all suspicion. Essentially, these laws
are meant to ensure that Jews always conduct themselves with dignity
and make a קידוש הש. We are taught in the  גמראthat anyone from the
family of בית גרמו, who were responsible for the baking of the לח הפני,
should not use high-quality flour for their own baking, lest that person
be accused of pilfering the flour designated for the בית המקדש. Secondly,
we are taught that the family of בית אבטינס, who prepared the קטורת, the
24
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incense, for the Services in the בית המקדש, did not send their daughters
to their weddings with perfume, lest they be accused of using the spices
meant for the קטורת. In ( שקלי )פרק ג משנה בwe are taught that when the
תור, the official in charge of the  שקליentered the place in the המקדש בית
where the  שקליwere kept, he would not wear clothes with sleeves,
shoes, or sandals, lest he be suspected of stealing money from the בית
המקדש. These passages exemplify for us the behavior exhibited by יוס,
and later by his brothers in פרשת מק. It is important for all Jews to
always remember the importance of acting in a dignified manner in front
of others so as to protect the reputation of all of כלל ישראל, and to
sanctify the name of God. Just as  יוסmade a point of looking his best
before פרעה, and just as the brothers made a point of defending their
honor before יוס, and just as the people described in  מסכתות יומאand
 שקליacted in a proper manner so as to be above suspicion, so too must
we, as Jews involved in the encounter between the values of the  תורהand
all of Western Civilization, act in a manner befitting that of a Jew, a
descendant of יעקב.
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The Significance of Spices in "תנ
Tova Friedman
Throughout "תנ, spices and natural fragrances are mentioned, each
with their own individual significance. The spices indicate a distinctive
spiritual tie between two parties. In שיר השירי, spices are used in regard
to both the  דודand the רעיה, where each individual spice represents a
specific  מדהpossessed by the two characters.
This theme concerning fragrances is apparent throughout "תנ.
Mixed together, the most aromatic and the foulest smelling of spices
join to create the necessary combination of components for the קטורת.
The fusion of eleven spices made it impossible to distinguish the distinct
fragrances from one another. According to רב אברה יצחק הכה קוק )עולת
(138  136  עמודי,ראיה, each spice represents a particular quality, yet when
elevated to such a high level and brought before God, they are revealed
only as the attribute of an absolute unity.
In addition to being used in the mixture of the קטורת, spices were
used in a variety of settings within the בית המקדש.  לבונהwas an ingredient
placed on the  שולחtogether with the  לח הפניand subsequently offered
on the )ויקרא פרק כד( מזבח.  לבונהwas also brought with most מנחות, meal
offerings, such as the  מנחת סולתand the מנחת בכורי, better known as the
)ויקרא פרק ב( קרב העומר. ( קנמוcinnamon) was used in the mixture of the
שמ המשחה, which was used in the anointing ceremony of individuals
dedicated to the service of ’ה.
The  בית המקדשis the ultimate depiction of the intimate relationship
between God and His nation. ’ הdemands many specific and exacting
tasks for the service in the בית המקדש. Every combination of the שמ המשחה
was mixed with an exact amount of fragrance. Every action in the בית
 המקדשwas done in such a precise manner, with the ’ רצו הin mind.
Represented by the spices, each task was performed in a specific
manner, allowing  בני ישראלto carry out God’s will, thus creating an
intimate relationship between ’ הand His nation.
The  תורהrelates: (ז:"ונתת על המערכת לבונה זכה והיתה ללח לאזכרה )ויקרא כד
“’אשה לה, “Place pure frankincense alongside these stacks. This will be
the memorial portion [presented as] a fire offering to God”. Rav
Shimshon Rafael Hirsch notes that the ingredients of the  לח הפניwere
fairly simple, as the recipe was lacking in oil. The לבונה זכה, pure
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frankincense, a simple construct, symbolizes human satisfaction with
simple natural life. This symbol of our satisfaction was offered as incense
on the fire of God’s altar to achieve a Divine satisfaction. Rav Hirsch
continues that the spices symbolize ’בני ישראלs duty to make all their
actions pleasing to God. Therefore, every man must incline his will to
the performance of ’’הs מצוות. In (ד:פרקי אבות )ב, רב גמליאל בנו של רבי יהודה
 הנשיאteaches us, “ כדי שיעשה רצונ כרצונו,עשה רצונו כרצונ.” By doing ’רצו ה,
God will reciprocate, and perform our will as His own. Only when ’’הs
satisfaction is met, can we make the  לח הפניfor an “”אזכרה, “for a
memorial” (ז: )ויקרא כדfor us, and pleasing before God.
When  בני ישראלand ’ הeach are concerned with each other’s רצו,
this draws an ineffable bond connecting the  דודand the רעיה, God and
His nation. This unification is also attained through the physical act of
bringing the קטורת. In עולת ראי"ה,  רב קוקexplains that the  קטורתlinked the
material and spiritual realms. Rising directly from the מזבח הזהב, it
connected the divided physical world, עלמא דפרודא, with the unified
divine realm. In this manner, it is possible to connect ourselves with God
in every possible way, in a physical sense, as well as spiritual.
Our sages teach us that the righteous are compared to spices. אסתר
also bears the name of הדסה, myrtle (א/)מסכת מגילה יג, while  מרדכיis
represented by מר דרור, pure myrrh, (כג: )שמות לone of the main
ingredients of the incense, which is translated into Aramaic as )ש מרי דכי
(ב/י. מרדכי, whose righteous deeds were pleasing to ’ הas incense, cried
aloud in the midst of the city. Through his intense prayer and
beseeching on behalf of the Jews,  מרדכיwas able as incense42 offered
before ’ הto nullify the harsh decree against the Jewish people. In this
way, he acted as a human קטורת, just as  אהרused the incense to stay the
plague of ’’הs wrath (ט – טו:)במדבר יז.  מרדכיsaved the Jewish nation from
destruction, and stood firmly in his belief in ’ה.
’ הhas a constant desire for His people to be close to Him. When בני
 ישראלsin, they become distanced from God. ’ הstill provides His nation
with opportunities for repentance and  כפרהfor their sins. The קטורת, the
mixture of spices, was offered before God, providing atonement for the
nation’s חטאי. It says about the  קטורתin (יב:במדבר )יז:  וית, "והנה החל הנג בע
"  ויכפר על הע,את הקטרת. These spices cleared the impediments between
 בני ישראלand ’ה, immediately stopping the plague. In addition, the power
of  כפרהis manifested in (יג:ויקרא )טז. The  כה גדולoffered the  קטורתin the
קודש הקדשיon the Day of Atonement. On this day, ’ הtakes all of בני ישראל
ראה רש"י במדבר פרק יז פסוק יא42
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’s sins of the previous year into account, and being the God of Mercy,
chooses to forgive. Since such opportunities today concerning the
Incense Offering are no longer available, the recitation of פיטו הקטורת
provides yet another chance to draw closer to ’ה. The אריז"ל, in his
commentary on the פיטו הקטורת, says that this recitation takes the place
of the actual mixture and brings one to repentance.
Rabbi Moshe Sofer ( דרשות יח, )חת סופרexplains the symbolic
meaning of the names of the four main incense spices mentioned in the
תורה, " ולבונה זכה... "נט ושחלת וחלבנה, “balsam, onycha, galbanum and pure
frankincense” (לד:)שמות ל, as well as the כרשינה, vetch lye.  נטis also
known as  צריand  שחלתis called צפור.  צריalludes to the  תורהwhich is a צרי,
a balm and healing, for the entire body.  לבנה זכהalludes to God’s love for
His people through which He is מלב, whitens and bleaches, our sins43.
The  צפורand  חלבנהare placed between these two spices. The חלבנה,
which had a pungent, almost unpleasant odor, alludes to רשעי גמורי,
while the  צפורrefers to the majority of the Jewish people. Like צפרני,
fingernails, they are smooth and unblemished on the inside, and only
darkened on the outside. It is for this reason that one is required to rub
the  צפורwith כרשינה, to beautify it and remove its external blackness.
This process symbolizes תשובה, repentance, and good deeds. With the
use of  לבונהin the קטורת, ’ הremoves ’בני ישראלs stains, while, at the same
time,  בני ישראלdo  תשובהand cleanse their נשמה.
The  נצי"בalso comments on the power of spices to nullify sins. In
(יב:שיר השירי )א, the verse says: ""עד שהמל במסבו נרדי נת ריחו, “While the
king was reclining at his board, my nard sent forth its fragrance”. In his
commentary on שיר השירי, רנה של תורה, the  נצי"בdiscusses the qualities of
the נרד. Growing in the desert, it has a malodorous herbal scent when
intermingled with the various scents of its environment. In שיר השירי,
different spices represent diverse  מדותpossessed by the two
protagonists, the  דודand the רעיה. The  נצי"בviews this as a metaphor to
the spiritual state of בני ישראל.  בני ישראלis a nation infused with many
superior qualities. Forced to dwell in foreign lands,  בני ישראלhas acquired
many negative traits, integrating harmful qualities into the fibers of their
very being. Thus, their fine qualities have been diminished and diluted
over time by the habits they have obtained, causing the  שכינהto abandon
its residence amongst בני ישראל.
The  נצי"בcontinues with ’בני ישראלs response in the following verse,
פסוק יג. " בי שדי ילי,"צרור המר דודי לי. In order to dispel her foul stench, the
א/ראה רש"י דברי פרק ג פסוק כה ד"ה והלבנו ומסכת יומא ד לט43
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 רעיהcalls out to her דוד, praising him, and comparing him to a bouquet of

myrrh. She places this pleasant aroma on her chest to abolish her own
odor. In this same manner,  בני ישראלcalls out to ’ הpraising Him and
beseeching Him. This bundle of myrrh represents their praises to God,
who out of great love for His people makes a constant attempt to nullify
their sins and banish their unbecoming odor.
The  נצי"בalso views natural fragrance as representative of positive
qualities of בני ישראל. (ו: שיר השירי )גstates, "מי זאת עלה מ המדבר כתימרות עש
"מקטרת מור ולבונה, “Who is this coming out of the wilderness like columns
of smoke, perfumed with myrrh and frankincense …” מור, myrrh, and
 לבונהpossess opposite qualities in nature. While  לבונהis a perfume that is
easily found, washing up on the seashore, myrrh is highly difficult to
obtain, growing amongst the thorns. The  נצי"בcompares perfumes to
acts of kindness. Some  חסדיare easy to come by, and others demand a
greater effort.
(יד: שיר השירי )דstates:  מר ואהלות ע,"נרד וכרכ קנה וקנמו ע כל עצי לבונה
" כל ראשי בשמי, “Nard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees
of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices”. The verse is
telling us that although certain sectors of  בני ישראלseem to be barren of
kindness, it is present throughout the entire Jewish population.
The ultimate depiction of the spiritual bond connecting the  דודand
the  רעיהthrough fragrances is seen in שיר השירי, although it is found in
many places throughout "תנ. The fragrances link us to God and direct
our thoughts toward the Almighty, the power of כפרה, and the need for
תשובה.
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Counting
Lauren Schwartz
The end of  ספר ויקראshows particular attention to the idea of
counting. In 44פרק כג פסוק טו, the  תורהteaches us about ספירת העומר, where
we are commanded to count 49 days, and only a  פרקand a half later, in
45
פרק כה פסוק ח, we learn about the concept of יובל, where we are
instructed to count 49 years. While these two ideas seem unconnected,
there are several important similarities in the way they are presented
that can help us learn important thematic lessons.
The first important parallel between counting  ספירת העומרand
counting the  יובלis the language of the מצוה. Both use the root ""ספר,
"  "וספרת לכby  ספירת העומרand " "וספרת לby יובל. This root, ""ספר, the root
of ""לספור, to count, is the same root as ""לספר, to tell. This is also the
root of the word ""סיפור, one of the essential  מצוותof ליל הסדר. Could
there be a thematic connection between counting and story-telling?
Could there be a correlation between the  מצוותof סיפור יציאת מצרי, ספירת
 העומרand the counting of ?יובל
Regarding ספירת העומר, the  תורהchose the word " "שבתותto indicate
weeks. We are instructed to count "טו( "שבע שבתות תמימות:)ויקרא כג.
Regarding יובל, we are instructed to count " ח( "שבע שבתות שני:)ש כה. In
this context,  שבתותrefers to cycles of שמיטה, which are seven years long.
The  תורהchose the word “שבת,” creating another parallel between
counting the  יובלand counting the days of the עומר.
Another interesting parallel between the  עומרand  יובלis the
puzzling manner in which we are instructed to count. In both cases,
we are told to count 49 units, whether days or years. However, in
both instances, the importance rests in the 50 th unit. It is the 50 th
day of the ( עומרor the first day after the completion of the ספירת
 ) העומרthat is the  חג. This is the day that we are instructed to bring a
special 46 קרבand to experience a 47מקרא קודש. Similarly in יובל, the 50th
year is the important year, the year when all the  הלכותof  יובלapply48.
." "וספרת לכ ממחרת השבת מיו הביאכ את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה44
"וספרת ל שבע שבתת שני שבע שני שבע פעמי והיו ל ימי שבע שבתת השני תשע45
."וארבעי שנה
)ויקרא פרק כג פסוקי טז  יט( "עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשי יו והקרבת מנחה46
 ממושבתיכ תביאו לח תנופה שתי שני עשרני סלת תהיינה חמ תאפינה בכורי.'חדשה לה
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Finally, in both  יובלand עומר, once the counting is done and we’ve
reached the 50th, we are instructed to “call out” or announce. By שבועות,
the 50th day of the עומר, we are instructed "וקראת בעצ היו הזה מקרא קדש
49
"  יהיה לכand by יובל,50 ""וקדשת את שנת החמשי שנה וקראת דרור באר לכל ישביה
.
The language analogues between the two indicate that a parallel
theme exists for both. The essential thematic element of  יובלis one of
freedom. The  קריאהreferenced earlier is “ ”דרור, freedom. All slaves go
free and all inherited land returns to the original owner51. This essential
idea of freedom is the ultimate goal of the whole cycle. But how does
 שבועותparallel this freedom? After all,  שבועותis not the holiday where we
celebrate freedom.  פסחis !זמ חירותינו
The answer is that  שבועותis, in fact, זמ חירותינו.  שבועותis the
ultimate conclusion to פסח. In fact, while we celebrate it as זמ מת תורתינו,
it is also the time of our freedom.
שבועות, in the times when  קידוש החודשwas dependent on witnesses,
could fall out on the 5th, 6th or 7th of Sivan, depending on whether the
months of  ניסand  איירwere 29 or 30 days long52. How could this be?
How could the date we received the  תורהnot be celebrated on its exact
anniversary? This is because  שבועותdepends on פסח, and is inextricably
linked to it;  שבועותis not an independent holiday. It is the culmination of
our freedom on פסח.  בני ישראלwere not truly “free” until they received
the תורה53. Our freedom may begin on פסח, but it is incomplete until we
' והקרבת על הלח שבעת כבשי תמימ בני שנה ופר ב בקר אחד ואיל שני יהיו עלה לה.'לה
 ועשית שעיר עזי אחד לחטאת ושני כבשי בני שנה לזבח.'ומנחת ונסכיה אשה ריח ניחח לה
."שלמי
)ויקרא פרק כג פסוק כא( "וקראת בעצ היו הזה מקרא קדש יהיה לכ כל מלאכת עבדה לא47
."תעשו חקת עול בכל מושבתיכ לדרתיכ
)ויקרא פרק כה פסוקי ט – יג( "והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביו הכפרי48
 וקדשת את שנת החמשי שנה וקראת דרור באר לכל ישביה יובל.תעבירו שופר בכל ארצכ
 יובל הוא שנת החמשי שנה.הוא תהיה לכ ושבת איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו
 כי יובל הוא קדש תהיה לכ מ.תהיה לכ לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה
." בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו.השדה תאכלו את תבואתה
ויקרא פרק כג פסוק כא49
ויקרא פרק כה פסוק י50
ש פסוק יא51
. אחרי חולקי.(ב/לפי רב שמעיה )מסכת ראש השנה ד ו52

53
When one thinks of freedom, one imagines being able to do whatever one wishes to do.
Real freedom does not follow this concept. When one searches for real freedom they need
to have a goal and guidelines to lead them through life. Judaism gives us this real freedom.
As the ( מדרש רבה )במדבר פרשה י פסקה חsays: (מעשה אלהי המה וגו' אל תקרי "והלוחות )שמות לב
 חרות אלא חירות שאי ל ב חורי אלא מי שהוא עוסק."בתלמוד תורה
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count 49 days, and celebrate spiritual freedom on the 50th 54. The  מצוהof
סיפור יציאת מצרי, the story of our freedom, does not end on ליל הסדר. We
were not free simply because we left מצרי. Rather, we were only truly
free when we accepted the תורה, the word of God. The  סיפורof ליל הסדר
turns into ספירת העומר, it grammatical cousin.  ספירת העומרis the
continuation of the story of  ;יציאת מצריit is not simply a temporally
related מצוה, but an intrinsically thematically connected one as well.
 שבועותis the ultimate culmination of our freedom. It is through the
freedom of  שבועותthat we can continue to grow in  תורה ומצוותeach and
every day of our lives.

ראה ערו השולח אורח חיי סימ תפט סעי ג54

33

מיכל, a Dominant or Passive Princess?
Aliza Riemer
 מיכל בת שאולis one of the most interesting women in " תנwith one
of the most inspiring and nevertheless tragic stories.
 מיכלis mentioned for the first time in  שמואל א פרק יד פסוק מטas the
daughter of the king, but her real story begins in שמואל א פרק י"ח )פסוקי
( י"זכ"טafter  דודkilled  גליתand as a reward was promised one of ’שאולs
daughters as a wife. מירב, ’מיכלs older sister was supposed to be ’דודs
prize, but instead  שאולgave her to יט( עדריאל המחולתי:)ש יח.  מיכלthen
spoke up ()ש פסוק כ, ""ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגד לשאול וישר הדבר בעיניו
declaring her love for דוד.  מיכלis the only woman in " תנwhose love for
her husband is written in the text. The price  דודhad to pay to marry מיכל,
besides killing גלית, was to bring  שאולone hundred  ערלותof ש ( פלשתי
)פסוק כה. דוד, in his excitement and love for מיכל, killed two hundred
 פלשתיand brought their  ערלותto )ש פסוק כז( שאול.  רב שלמה אבינרexplains
that the price  דודhad to pay was ערלות, the most  טמאpart of the body.
This is in stark contrast to the pure love of  דודand מיכל.
The next part of ’מיכלs story is described in (פרק יט )פסוקי יא – יח
when she saved  דודfrom her father, שאול. 55 דעת מקראexplains that שאול
sent people to guard ’דודs house at night so that in the morning he could
take  דודto  בית דיon charges of מרידה במלכות. Also,  שאולdid not want to
kill  דודwith מיכל, his daughter, in the house.  מיכלrealized what was
happening and helped  דודescape. To give  דודmore time, she placed
תרפי, an image that resembled דוד, in his bed to make it look like he was
there.  אברבנאלis troubled by these תרפי, since  תרפיare a form of עבודה
זרה56. He explains that women used to make תרפי, manlike figures,
which looked like their husbands. They would do this because of their
intense love for their husbands and their desire to always have an image
of them nearby. רחל אמנו, who stole her father’s בראשית פרק לא פסוק( תרפי
 )יטand even sat on them to hide them ()ש פסוק לד, felt no holiness in the
תרפי. So too,  מיכלheld that the  תרפיhad no קדושה.
Eventually,  שאולgave  מיכלto  פלטי ב לישas a wife (שמואל א פרק כה פסוק
)מד. Although  מיכלwas given to פלטי,  דודnever forgot her and when ’שאולs
פסוק יא ד"ה ולהמיתו בבקר55
ראה בראשית פרק לא פסוק יט ורש"י ש ד"ה ותגנב ושופטי פרק יז פסוק ה56
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general, אבנר, wanted to make peace with דוד,  דודonly agreed if first מיכל
was returned ()שמואל ב פרק ג פסוק יג.
The last account of  מיכלfound in " תנis discussed in שמואל ב )פרק ו
( פסוקי ככגwhen  דודbrought the  ארוback to ירושלי. "ותצא מיכל בת שאול
 ותאמר מה נכבד היו מל ישראל אשר נגלה היו לפני אמהות עבדיו כהגלות,לקראת דוד
(נגלות אחד הרקי " )שמואל ב פרק ו פסוק כ. For דוד, this was a day of pure שמחה,
which he expressed by dancing in front of the ארו. ’שאולs house was very
careful about צניעות57 and, therefore, from ’מיכלs perspective, ’דודs lack of
 צניעותwas completely unacceptable. For that reason,  מיכלrebuked him.
 רב שלמה אבינרin  אשת חילand  רב עדי שטיינזלin Biblical Images present
two very different understandings of ’מיכלs character.  רב אבינרviews מיכל

as a strong and usually positive character who is not afraid to stand up
for her beliefs. He explains that  מיכלwas the  ;רפואה לפני המכהthere was so
much love for  דודin ’שאולs house, from  מיכלand יונת, too, that it saved
him from all of ’שאולs hatred.  שאולthought he could use  מיכלto get close
to  דודand trick him and kill him. However, ’מיכלs love for  דודwas greater
than her love for her father and, therefore, ’שאולs plan failed.  מיכלwas, in
’רב אבינרs words, an אגוז קשה, a tough nut, and had her own plan and
didn’t listen to שאול. When  שאולcame to kill דוד, she put her own life in
danger in order to save him. Similarly,  מיכלexpressed herself forcefully
to  דודwhen she thought that he had exhibited a lack of צניעות.
 רב שטיינזלpresents a diametrically opposed approach to מיכל. He
claims that  מיכלwas, with the exception of the last incident, a completely
passive character. She was given to דוד, given to פלטי ב ליש, and taken
back from פלטי, all with hardly any input on her part. He explains that
the relationship between  מיכלand  דודparallels the relationship of their
שבטי,  בנימיand יהודה.  בנימיrepresents the aristocracy and every
weakness that comes along with it. Aristocrats often have an inability to
adapt to awkward situations and often react wrongly in difficult
scenarios. יהודה, on the other hand, represents the simple shepherd with
his ability to form deep connections with his surroundings.  דודentered
the scene as the victorious hero who was promised a princess in
marriage.  דודwas also more simple and, therefore, held more charm than
any member of her own family, so  מיכלcouldn’t help but fall in love with
this new hero. Later on in the story, when  מיכלwas taken back from פלטי,
he cried, but  מיכלdid not. In the years  מיכלspent with פלטי, she gave up
 "בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר:ב/ראה גמרא מגילה ד יג57
."צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר
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hope of ever being reunited with  דודand therefore lost part of her
personality. She had an emotional crisis and from then on, she became a
shell with no inner emotions left. She was now only concerned with
external appearances. When  דודbrought the  ארוback to ירושלי, מיכל
could not see the spiritual significance of the day. She was only
concerned with what she could see, ’דודs lack of צניעות. She viewed ’דודs
behavior as a total lack of respect to the throne and was hurt by the fact
that  דודsaw no majesty in his kingship.
These two opposing approaches of  מיכלhighlight the difficulty in
understanding her character.
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Nechama Grunseid
Throughout "תנ, there are numerous references to the יונה, the
dove. On the surface, one would think that the dove was of little
significance, a simple-minded bird, but after much study I have found
this to be untrue. To the contrary, the  יונהbears great meaning for ע
 ישראלand many times our nation is compared to the יונה. What is the
intrinsic essence of the  יונהthat it is chosen as a metaphor for ?בני ישראל
In שיר השירי, the love story of ’ הand the Jewish Nation, the דוד,
God, describes the eyes of the רעיה, בני ישראל, as looking like doves, "הנ
(טו:יפה רעיתי הנ יפה עיני יוני " )שיר השירי א. רש"י,  ביאור הגר"אand " מלביall
state that the  רעיהis compared to a  יונהbecause a  יונהis always faithful to
its mate. Similarly, ע ישראל, represented by the רעיה, should be faithful
to ’ה.
The second reference to  יונהin  שיר השיריis found in פרק ב פסוק יד:
""יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, “O my dove [trapped] in the clefts of the
rock, the concealment of the terrace". ( רש"יbased on  )מדרש רבהexplains
that this verse represents ’ע ישראלs flight from Egypt at the time of יציאת
מצרי. The Jews fled Egypt and reached the sea. Soon after, the enemy
closed in from behind, preventing all means of escape. The Jews were
like a dove that was being chased by a falcon and seeks refuge in the
rocks where a snake lays waiting to attack. The dove has nowhere to
turn. Both  ע ישראלand the dove appear to be in a state of despair, but
the continuation of the verse, " השמיעיני את קול,"הראיני את מראי, “show me
your countenance, let me hear your voice", tells us that we can always
turn to ’ הfor help.
( מדרש רבה )שיר השירי רבה פרשה א פסקה סדbrings other similarities
between the  יונהand בני ישראל. "מה היונה הזאת תמה כ ישראל נאי בהילוכ כשה
 מה יונה זו פושטת צוארה.  מה יונה זו צנועה כ ישראל צנועי... עולי לפעמי רגלי
"  שנאמר )תהלי מ"ד( כי עלי הורגנו כל היו,לשחיטה כ ישראל. The whiteness of
the  יונהis a symbol of its purity and the purity that  בני ישראלshould have.
The dove and  ע ישראלare both modest. When the  יונהis brought as a
קרב, it willingly extends its neck to be slaughtered. Similarly, Jews
throughout the ages have accepted ’’הs decrees and sacrificed
themselves ’על קידוש ה.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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The  יונהis also mentioned in many places in the Torah, such as in
relation to תיבת נח,  ברית בי הבתריand קרבנות. We must explore the role of
the  יונהin these areas.
At the end of the מבול,  נחwanted to check how far the waters had
receded (ח:)בראשית ח. After first sending an עורב,  נחchanged his mind and
sent a יונה. ( מדרש אגדה )פרשת נחstates:  ראויה, אחר שנמשלו ישראל ליונה,"אמר נח
" היא ליל לראות הקלו המי. When  נחrealized that  בני ישראלwould be
compared to the יונה, he saw fit to send the dove. Later, the מדרש
parallels the ’יונהs coming back to the ark to the return of the Jews from
גלות. The dove returned to the  תיבהbecause of the flood waters.
Similarly, in the future,  ע ישראלwill come back to  אר ישראלdue to the
yoke and persecution of the nations that are compared to water.
The  יונהis present in the ברית בי הבתרי, however, it is referred to as
the צפור, ""ואת הצפור לא בתר, “the bird, however, he did not split” (בראשית
י:)טו. This  בריתwas the treaty that  הקב"הmade with  אברה אבינוregarding
all the exiles in general and  שיעבוד מצריin particular.  אברthen split all
the animals that ’ הcommanded him to gather, but he did not cut the
bird. Various  מפרשיtry to explain the reason for this.  ד"ה ואת, רש"י )ש
( הצפור לא בתרmaintains that all the animals relate to the different exiles
that will be destroyed, while the uncut dove refers to ע ישראל, the
nation that will always remain. Rav Shimshon Raphael Hirsch (ז:)ויקרא ה
searches deeper into the nature of the bird and its relationship to בני
ישראל. He asserts: “The  צפורrepresents a life, without power or weapons
which lives and saves itself by its power of soaring upwards…” The bird
is by nature defenseless, and its only survival is its ability to fly upwards
and transcend the wretchedness of the world. ע ישראל, too, is powerless
without the help of ’ה, and must rise above the world and all of its
baseness.
According to Nechama Leibowitz (104  עמוד,)עיוני בספר בראשית, the
uncut bird symbolizes the unity of בני ישראל. Regardless of how far apart
we may live in the גלות, we unite ourselves by banding around the תורה.
Accordingly, we continue to be faithful to ’ הand remain one nation.
Also, the bird represents the failed efforts of all the other nations in
their attempt to annihilate us.
Both the  יונהof  נחand the  יונהof the  ברית בי הבתריare
representative of  בני ישראלin גלות. The dove represents our source of
strength for overcoming the גלות. It also symbolizes our victory over the
nations of the world.
Finally, the  יונהis an important component of the  קרב אשand קרב
חטאת. When a person transgresses  תורהlaw, it is a sign of disloyalty to ’ה.
Therefore, in order to repent and correct his sin, the person must bring
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a  יונהwhich symbolizes fidelity and loyalty to ’ה. Nechama Leibowitz
(Studies in Vayikra, pages 102 - 103), quoting Rav Dovid Tzvi Hoffmann,
gives an alternate reason why the  יונהis included in the sin-offering
brought by a יולדת. A  יולדתis prohibited from entering the  בית המקדשdue
to her state of impurity. In order to be able to enter the בית המקדש, she
must bring this sacrifice to mark her re-entry, “as a dove returns to its
nest” (ח:)ישעיהו ס. The dove indicates her longing for God.
The prophet  ישעיהוalso describes  ע ישראלas a dove returning to its
nest at the time of redemption. ( "מי אלה כעב תעופנה וכיוני אל ארבותיה " )ש,
"who are these who soar like clouds, like doves to their coops?” Like a
dove returns to her nest in a hurried state, so too, when the time has
arrived for  בני ישראלto return from the Diaspora, the people of Israel will
return quickly to ’ הand אר ישראל. (  ילקוט מע לועז )שnotes that we are
compared to  יוניbecause they recognize their home even from a far
distance, and return quickly to their nests. Also, a dove does not usually
stray far from its nest. In the future, when  בני ישראלreturn from the
Diaspora, even the Jews who live far, far away from  אר ישראלwill be as
though they came from nearby because of their constant connection to
God. Lastly, just like the dove returns to its nest, so too the souls of כלל
 ישראלwill return to their source.
The  יונהalways returns to its mate. We must emulate the  יונהand
soar upwards, remaining faithful to ’ הregardless of the situation that
we’re in. We must not turn to anyone or anything else but Him.
If we act like the  יונהin גלות, then we will merit being like the  יונהof
the final גאולה. By acting with the same purity and faithfulness of a dove,
we will merit the ability to fly quickly to our nest, to אר ישראל.

41

The Ultimate Relationship
Chaya Taub
In שיר השירי, the  דודand the  רעיהmeet in the  כרand the שדה. שלמה
המל, the wisest man ever to live, must have had a reason for focusing on
these two places in the story of the two lovers. In order to better
understand this, we must look into the various ways that the imagery of
“  ”כרand “ ”שדהare used in " תנin general and in  שיר השיריin particular,
and try to understand their meanings.
The  תורהalways differentiates and separates the  כרand the שדה.
For example, in ( שמות )פרק כב פסוק דit says:  ושלח את, "כי יבער איש שדה או כר
"  מיטב שדהו ומיטב כרמו ישל,בעירה ובער בשדה אחר. The  תורהstates both the
 שדהand the  כרas separate entities. Practically, the  כרand the  שדהare
very different. The  שדהis a place where all fruits and vegetation are able
to grow. It is enclosed by a fence and there may be many animals which
live in a field. A  כרis a “field” in which only a specific fruit, grapes, can
be grown. Also, a  כרdoes not support animal life.
 שלמה המלwrites:  והנה עלה: ועל כר אד חסר לב,"על שדה איש עצל עברתי
(ל: וגדר אבניו נהרסה" )משלי כד,  כסו פניו חרלי, כלו קמשוני, “I passed by the field
of a lazy man, and by the vineyard of a man lacking an understanding
heart. And behold it was all overgrown with thorn; nettles had covered
its surface and its stone wall was broken down.” 58 רלב"גsays that the field
of a lazy man will have weeds growing in it and there will be no fence to
protect the שדה. On the other hand, the fertility of a vineyard depends
not only on work, but also on a much greater level of understanding and
knowledge. The  כרis clearly on a higher level than the שדה.
In שיר השירי, the  כרrepresents the relationship between the דוד
and the  רעיהwhich is a  משלfor ’ הand בני ישראל59. Grapes are only ready at
a very specific and exact time. If you pick them too early, then they are
סמדר, unripe. However, if you collect them a little late, then they are
vinegary. Similarly, the  רעיהfails to visit her  דודat the right time. She is
either too early or too late and always misses him.mmmmmmmmmmm
 "ולזה אמר על שדה איש עצל עברתי שמרוב העצלה לא ישתדל לחרוש ולזרוע והנה:הרלב"ג כותב58
עלו בו עשבי רעי וקוצי וגדר אבניו שנבנית סביבו לשמור פריו נהרסה כי עצלותו לא ישתדל
"... לתקנה וכ העני בכר אד חסר השכל שנטעה הש"י לתת פרי הטוב המשמח אלהי
ראה לדוגמה מצודת דוד שיר השירי פרק א פסוקי א ויד59
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In (שיר השירי )פרק ב פסוק ג60, the  רעיהsits in the ’דודs field enjoying
his fruit, but senses that something is missing. The  שדהdoes not offer
her what she needs. Therefore, in the next verse61 she asks to be taken
to his winery, representative of the  כרwhich is symbolic of a deeper
relationship.
Later in the 62פרק, the  דודtells her that winter and the rain that
comes with it are over. It’s the beginning of a new season with the
arrival of the blossoms (63)פסוק יב, unripe figs, and, specifically, the unripe
grapes (64)פסוק יג. In essence he is telling her that last year’s season
passed and she missed out on the opportunity to develop their
relationship. Presently, the grapes aren’t ripe and the time hasn’t yet
arrived, but she should be ready for the chance to pursue the
relationship once again.
The same idea is expressed in פסוקי יג  טו. The )פסוק יג( דוד
mentions the wine’s scent to convince the  רעיהthat she really is ready for
the relationship65. She, however, informs the  דודthat the vineyards,
which symbolize their bond, are still unripe and, therefore, can easily be
destroyed by foxes66. She uses the foxes as an excuse to push off the
relationship67.
In 68פרק ו פסוק יא, she goes down to the nut garden, and not to the כר, to
see whether the fruits and grapes are ready. She pretends that she is ready
and interested in the relationship, but her actions indicate otherwise.
In 69פרק ז פסוק יב, the  רעיהtells the  דודto go to the שדה. In the next
70
verse , she goes to the  כרto see if the fruits are ripe, if the relationship
is ready. The  רעיהis telling him to first go to the field for the night and
then to the vineyard. She’s still not ready to go straight to the vineyard.
She is clearly not ready for the relationship with the דוד.
 ישעיהwrites that on the day that ’ הwill bring punishment to our
enemies71, a song will be sung regarding how  בני ישראלare like a
.""כתפוח בעצי היער כ דודי בי הבני בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי60
.""הביאני אל בית היי ודגלו עלי אהבה61
." "כי הנה הסתיו עבר הגש חל הל לו:פסוק יא62
"... "הנצני נראו באר63
"... "התאנה חנטה פגיה והגפני סמדר נתנו ריח64
. ראה מצודת דוד ש." והגפני סמדר נתנו ריח קומי ל רעיתי יפתי ולכי ל..."65
.""אחזו לנו שועלי שועלי קטני מחבלי כרמי וכרמינו סמדר66
מצודת דוד ש67
.""אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפ הנצו הרמני68
"... "לכה דודי נצא השדה69
.""נשכימה לכרמי נראה א פרחה הגפ פתח הסמדר הנצו הרמוני ש את את דדי ל70
פרק כז פסוק א71
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vineyard of fine wine72. ’ הis going to guard, water us73 and personally
take care of us.
A chapter later74, the  נביאmentions that the  כהand the נביא שקר
erred due to intoxication from wine. The  כרgives us the ability to
establish a close bond with ’ה. However, if the fruits of the vineyard
aren’t used properly, they can ruin our connection with הקב"ה.
Similarly, in 75  שיר השיריit says: ,"אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש
" כרמי שלי לא נטרתי,  שמוני נטרה את הכרמי,בני אמי נחרו בי, “Do not gaze upon
me because I am black, because the sun has scorched me; my mother’s
children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards,
but my own vineyard I have not kept”.  רש"יpresents a metaphorical
explanation of the פסוק. The  רעיהbecame the keeper of the vineyards of
idols and didn’t keep the vineyard of ’ה, thus becoming black and dirty.
ירמיהו76 states: " נטעו נטעי וחללו,"עוד תטעי כרמי בהרי שמרו. בני ישראל
will once again plant vineyards when they return to אר ישראל. 77יחזקאל
conveys this same idea when he says: "וישבו עליה לבטח ובנו בתי ונטעו כרמי
" וישבו לבטח בעשותי שפטי בכל השאטי את מסביבות. The  כרrepresents the
resettling of  אר ישראלand our becoming grounded there. Once we plant
our vineyards, we strengthen our relationship with ’ה, as the end of the
verse in  יחזקאלsays: " "וידעו כי אני ה’ אלהיה.
The (א/ גמרא )פסחי ד מטstates: "לעול ימכור אד כל מה שיש לו וישא בת
" דבר נאה ומתקבל, משל לענבי הגפ בענבי הגפ.  וישיא בתו לתלמיד חכ, תלמיד חכ. A
good marriage is compared to two clusters of grapes. If the relationship
is strong, then a beautiful sweet wine can be extracted from the grapes.
However, if the relationship isn’t nurtured properly, then the grapes will
turn to vinegar78. We need to actively strengthen our relationship with ’ה
and to become as close to ’ הas we can. We should constantly be
thinking about our כר, our relationship with God, and striving to take
care of it the best we can. This is the lesson that the  רעיהand her כר
teach us. She did not take advantage of every moment with the דוד. In
(שיר השירי )פרק ה פסוק ב, when he was knocking at her door in the middle
72

In ישעיה פרק כז פסוק ב, it says: "“ "ביו ההוא כר חמד עני להOn that day [this song
will be sung]: Sing to the vineyard of wine!”
." "אני ה' נצרה לרגעי אשקנה פ יפקד עליה לילה ויו אצרנה:ש פסוק ג73
פרק כח פסוק ז74
פרק א פסוק ו75
פרק לא פסוק ד76
רק כח פסוק כו77
 משל לענבי הגפ בענבי. "ולא ישא בת ע האר:(א – ב/תלמוד בבלי מסכת פסחי )ד מט78
." דבר כעור ואינו מתקבל,הסנה
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of the night, she kept finding excuses why she could not open the door.
When she finally decided to get up and act, she was too late. Even when
he clearly told her that he was in the כר, she still went elsewhere to find
him. We, however, need to show ’ הthat we want a closer connection
with Him. And once we show interest, ’ הwill respond.
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עליה
Nechama Grunseid
In the final verse in "תנ79,  כורש מל פרסdeclared to the people in his
empire ""מי בכ מכל עמו ה’ אלקיו עמו ויעל, “Whoever there is among you of
all His people, may ’ הhis God be with him, and let him go up” ( דברי הימי
)ב פרק לו פסוק כג. Why would a declaration made by a gentile king merit to
be the last words recorded in " ?תנIt must be that this announcement is
one of special significance and importance. What message is found in his
proclamation?  כורשgave the Jews a chance to go back to Israel and
rebuild the בית המקדש.  כורשallowed the Jews to choose whether they
would go up to Israel or stay in exile. Unfortunately, most people chose
to stay in בבל. ’כורשs communication was not only for the people of his
generation. "’תנs message is for eternity80 and, therefore, ’כורשs charge
is to every Jew of all generations. He says “”ויעל, “go up”, rise, take a step
and move!  כורשtold the Jews of his generation to take initiative and
begin the journey to ירושלי. Similarly,  כורשis telling us to be resourceful
and rise in רוחניות, spirituality81. At any given point in a person’s life, if he
is not ascending, then he must be regressing. In יהדות, stagnation is
regression82. " תנends with a mission for each of us to take that step of
 עליהwith resourcefulness, persistence, and מסירות נפש.
Ironically, " "ויעלis not accomplished by our exclusive concern for
ourselves. We must reach out to and focus on others as part of our own

79

According to א( חז"ל/)בבא בתרא יד, "סידר של כתובי רות וספר תהלי ואיוב ומשלי קהלת
"שיר השירי וקינות דניאל ומגילת אסתר עזרא ודברי הימי. Therefore, although דברי הימי
is not the last  ספרin a chronological sense, it is placed last. In 'מוסד הרב קוקs edition
of "תנ,  רב מרדכי ברויארpresents a different order of "תנ.
.ראה ערו השולח אורח חיי סימ רפ"ד סעי י"א80
81
It is worth noting that 'כורשs statement actually appears twice in "תנ, once in דברי
 הימיand once in עזרא פרק א פסוקי ב – ג. In עזרא,  כורשdeclared "ויעל לירושל אשר
"ביהודה ויב את בית יהוה אלהי ישראל הוא האלהי אשר בירושל. These words clearly
relate to the building of the Temple. However, in דברי הימי,  כורשonly announced
""ויעל. The message here not only refers to the building of the Temple, but to the
spirituality of the person.
 א, וכ א שכח תשכח..." :וכ רש"י )דברי פרק יא פסוק יג ד"ה והיה א שמוע תשמעו( כותב82
 שכ כתיב במגלה )ר"ל במגלת סתרי אבל אינו פסוק בכל, סופ שתשכח כולה,התחלת לשכוח
." יומי אעזב,תנ"( א תעזבני יו
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spiritual growth.83 There are many ways that each of us can take
initiative and affect many people in our own small ways, which really are
not so small. In (פרקי אבות )פרק ב משנה ה,  הללsays:  השתדל, "במקו שאי אנשי
"להיות איש. We cannot leave  קירובfor others. We each must take this
responsibility upon ourselves even in the face of adversity and even if it
means swimming against the current84. We are charged and challenged
to step up to the plate and take the lead.
Let us gather strength and inspiration and climb spiritually as we
are charged by the word ""ויעל. And, of course, may we also merit the
" "ויעלthat  כורשwas really declaring, an  עליהto ירושלי, may it happen
speedily in our days, !אמ

...  "היא שצונו לאהבו יתעלה: וז"ל. המצוה השלישית, מצוות עשה,"ראה ספר המצוות להרמב83
וכבר אמרו שמצוה זו כוללת ג כ שנדרש ונקרא האנשי כל לעבודתו ית' ולהאמי בו וזה
כשתאהב אד תשי לב עליו ותשבחהו ותבקש האנשי לאהב אותו וזה על צד המשל כ
כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה ל מהשגת אמיתתו הנה אתה בלי ספק תדרש ותקרא הכופרי
והסכלי לידיעת האמת אשר ידעת אותה ולשו ספרי ואהבת את ה' אהבהו על הבריות כאברה
אבי שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחר ר"ל כמו שאברה בעבור שהיה אוהב הש כמו שהעיד
הכתוב אברה אוהבי שהיה ג כ לגודל השגתו דרש האנשי אל האמונה מחוזק אהבתו כ אתה
."אהוב אותו עד שתדרש האנשי אליו
84
Irving M. Bunim, Ethics from Sinai, New York, 1966, Volume 1, pp. 155 - 156
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The Environment
Shlomit Cohen
I will never forget my first Friday in seminary. As I walked the hour
trek from M.M.Y. to the כותל, I was amazed by the beauty of the land. I
felt such pride in living in a country that is not only historically holy, but
a land that we built up with our very own hands.
And then, I noticed the garbage. It’s hard to miss the old bottles,
rags, newspapers and food that line the streets and alleyways of ירושלי.
What bothered me most was not the way it looked or even how it
smelled, but the clear indication that we have not recognized the
importance of the environment. Our connection to the land is
demonstrated in our holidays, our מצוות, and our purpose in this world.
Furthermore, there are prohibitions regarding בל תשחית, needless
destruction. All of this is compounded by the fact that we live in אר
 ישראלwhere the land and its  קדושהplay an even greater role in our עבודת
’ה, and must therefore be treated with an extra measure of sensitivity.
A. The importance of agriculture and the environment
The first step in environmental awareness is recognizing the emphasis
the  תורהplaces on agriculture. Each one of the  שלש רגליis directly
connected to the land. When the  תורהdiscusses סוכות, it states85, "חג הסוכות
"תעשה ל שבעת ימי באספ מגרנ ומיקב, “The holiday of Succot will be for you
seven days when you gather in from your threshing floor and from your
wine cellar.”  סוכותis clearly based on the harvesting of the crops.
We see this same connection with שבועות86,  מהחל,"שבעה שבעת תספר ל
"חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבועות, “You shall count seven weeks for
yourselves from when the sickle is first put to the standing crop shall
you begin counting seven weeks.” As  סוכותis tied to harvesting, so is
 שבועותconnected to gathering. In fact, the  תורהactually calls “ סוכותthe
festival of the harvest” and  שבועותthe “festival of the ingathering” (שמות
טז:)כג87.
דברי פרק טז פסוק יג85
ש פסוק ט86
"וחג הקציר בכורי מעשי אשר תזרע בשדה וחג האסי בצאת השנה באספ את מעשי מ87
."השדה
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In a similar fashion, the  תורהbases the holiday of  פסחon the spring.
Here the  תורהwrites88, ""שמור את חדש האביב ועשית פסח לה’ אלהי, “Observe
the month of springtime and make a Pesach offering for God.” The גמרא
(89ב/ )סנהדרי ד יאexplains that one of three reasons that the  סנהדריadds a
leap year to the calendar is to insure that  פסחwill fall out in the spring!
The implications of this are enormous; the calendar was established in a
way that the holidays would revolve around the appropriate seasons.
A further connection to the land and its produce can be seen
through the  מצוותof  תרומותand מעשרות. These  מצוותare completely based
on agriculture. It is clear how closely tied we Jews are to the
environment.

B. Whose world is it?
The next factor we must consider when addressing the
environment is of ownership. Who does the world belong to? "לה’ האר
"90ומלואה, the belief that the entire world belongs to ’ הis a fundamental
principle in Judaism.91
This idea is also found by the giving of a donation for the building
of the משכ. The  תורהwrites92, ""ויקחו לי תרומה. The  בית הלויexplains that
the  פסוקsays ""ויקחו, “take”, and not ""ויתנו, “give”, because  בני ישראלwere
not giving a present to God, rather, they were simply returning that
which already belonged to Him.
רש"י93 explains that even our own bodies belong to ’ הand we are,
therefore, forbidden from taking our own lives. It follows that the
environment, too, belongs to ’ הand we must treat it with respect.

דברי פרק טז פסוק א88
 על שלשה דברי מעברי את השנה על האביב ועל פירות האיל ועל התקופה על שני:תנו רבנ89
.מה מעברי ועל אחד מה אי מעברי ובזמ שאביב אחד מה הכל שמחי
תהלי פרק כד פסוק א90
 "אמר רבי יצחק לא היה צרי להתחיל את התורה אלא:רש"י )בראשית פרק א פסוק א( כותב91
מהחודש הזה לכ שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טע פתח בבראשית משו )תהלי
קי"א( כח מעשיו הגיד לעמו לתת לה נחלת גוי שא יאמרו אומות העול לישראל ליסטי את
שכבשת ארצות שבעה גוי ה אומרי לה כל האר של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר
."ישר בעיניו ברצונו נתנה לה וברצונו נטלה מה ונתנה לנו
שמות פרק כה פסוק ב92
 "וא את דמכ  א ע"פ שהתרתי לכ נטילת נשמה:רש"י )בראשית פרק ט פסוק ה( כותב93
 "ואל יבטיח יצר:( וראה אבות )פרק ד משנה כב."בבהמה את דמכ אדרוש מהשופ ד עצמו
 ועל כרח, ועל כרח אתה חי,( )ועל כרח אתה נולד, שעל כרח אתה נוצר,שהשאול בית מנוס ל
." ועל כרח אתה עתיד לת די וחשבו לפני מל מלכי המלכי הקדוש ברו הוא,אתה מת
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בל תשחית C.
"כי תצור אל עיר ימי רבי להלח עליה  tells us,ה’ ,דברי פרק כ פסוק יט In
לתפשה ,לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרז ,כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות ,כי האד ע
, “When you besiege a city for many days to wageהשדה לבא מפני במצור"

war against it, to seize it and not to destroy its trees by swinging an axe
against them, for from it you will eat and you shall not cut it down; it is
”?the tree of the field of man that it should enter the siege before you
94
 from thisבל תשחית  derive the prohibition ofספר החינו and the 95רמב"
 doesn’t only apply during a time ofבל תשחית 96 notes thatרמב" verse.
מצוה  explains that thisספר החינו siege, rather it always applies. The
applies to men and women equally97 and it forbids us from wasting
 can include a prohibition to waste water,בל תשחית unnecessarily98. Thus,
electricity, and gas.
 explains that theרמב"  also has an important condition.איסור This
 only applies when it is purely destructive.בל תשחית prohibition of
However, if there is a constructive purpose in cutting down the trees,
 indicates100 that itתורה  doesn’t apply!99 Furthermore, theאיסור then the
"ויאמר לה is in fact a command to utilize and work the environment.
פרו ורבו ומלאו את האר וכבשוה ורדו בדגת הי ובעו השמי ובכל חיה הרמשת אלהי
, “God said to them ‘Be fruitful and multiple, fill the earth andעל האר"

subdue it; and rule over the fish of the sea, the bird of the sky, and every
", “subdueוכבשוה" loving thin that moves on earth’”. The key word here is
 to use our resources, toה’ the land”. We have a direct instruction from
utilize the environment, to rule the earth.
ה’ . Whenברית מילה  ofמצוה This principle is illustrated by the
".אני אל שדי התהל לפני והיה תמי " , He says101,אבר  toברית מילה introduces
94רמב" )ש הלכה י(" :ולא האילנות בלבד אלא כל המשבר כלי וקורע בגדי והורס בני וסות
מעי ומאבד מאכלות דר השחתה עובר בלא תשחית ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריה".
95ספר החינו )מצוה תקכט(" :שלא להשחית אילני מאכל במצור וכ כל השחתה בכלל הלאו".
96רמב" )הלכות מלכי פרק ו הלכה ח(" :אי קוצצי אילני מאכל שחו למדינה ואי מונעי מה
אמת המי כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את עצה וכל הקוצ לוקה ולא במצור בלבד אלא בכל
מקו כל הקוצ איל מאכל דר השחתה לוקה אבל קוצצי אותו א היה מזיק אילנות אחרי או
מפני שמזיק בשדה אחרי או מפני שדמיו יקרי לא אסרה תורה אלא דר השחתה".
97ספר החינו )ש(" :ונוהג איסור זה בכל מקו ובכל זמ ,בזכרי ונקבות".
98ספר החינו )ש(" :שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב
לבות ,ועל זה נאמר ]דברי כ' ,י"ט[ ,לא תשחית את עצה וגו' ואותו לא תכרות .וכמו כ נכנס תחת
זה הלאו שלא לעשות שו הפסד ,כגו לשרו או לקרוע בגד או לשבר כלי לבטלה".
99רמב" )הלכות מלכי פרק ו הלכה ח( ..." :אבל קוצצי אותו א היה מזיק אילנות אחרי או
מפני שמזיק בשדה אחרי או מפני שדמיו יקרי לא אסרה תורה אלא דר השחתה".
100בראשית פרק א פסוק כח
101בראשית פרק יז פסוק א
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We can only become תמי, become perfect by being involved in
perfection, by taking an active role to complete that which ’ הhas given
us.
D. Are we to preserve the land or use it?
"102"ויקח ה’ אלהי את האד וינחהו בג עד לעבדה ולשמרה. What is our role?

Are we supposed to safeguard the land at all costs, or are we to use it
even though it could lead to exploitation and extinction? Can we destroy
rainforests for their wood? Can we drain lakes to make way for housing
developments? Can we drill oil from wildlife reserves? What constitutes
a constructive purpose? Where do we draw the line?
A partial answer may lie in the purpose of שילוח הק. In דברי )פרק כב
(פסוק ז, the prohibition of taking the eggs without first sending away the
mother bird is stated, ""שלח תשלח את הא ואת הבני תקח ל. 103" רמבexplains
that killing a bird and its children together is tantamount to killing an
entire species and is therefore forbidden. This prohibition remains even
when it is for your own benefit. Although we are commanded to work
the land, the level of destruction may limit the מצוה. It seems that
“constructive destruction” depends on how endangered the area is and
the long term consequences of the destruction. Destroying an entire
rainforest, even if it may benefit you greatly, is prohibited. Each case
may depend on the need of the construction and the effect of the
destruction.
The 104 מדרש רבהaddresses this same question. "בשעה שברא הקב"ה את
אד הראשו נטלו והחזירו על כל אילני ג עד ואמר לו ראה מעשי כמה נאי ומשובחי ה
וכל מה שבראתי בשביל בראתי ת דעת שלא תקלקל ותחריב את עולמי שא קלקלת אי
"מי שיתק אחרי, “When God created Adam, he took him to see all of the

trees in Gan Eden and told him ‘Look at My creations, see how beautiful
and excellent they are. All that I have created, I have created for you. Pay
attention that you don’t spoil and destroy My world for if you do there
will be no one to fix it afterwards.’” This  מדרשis one of the most telling
sources in how to approach the environment from a  תורהperspective. ’ה
tells  אדthat it is “My world”, raising the concept of His ultimate
בראשית פרק ב פסוק טו102
 "כי יקרא ק צפור לפני ג זו מצוה מבוארת מ אותו ואת בנו:(רמב" )דברי פרק כב פסוק ו103
 או,לא תשחטו ביו אחד )ויקרא כב כח( כי הטע בשניה לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרח
 והנה ההורג הא,שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המי אע"פ שהתיר השחיטה במי ההוא
."והבני ביו אחד או לוקח אות בהיות לה דרור לעו כאלו יכרית המי ההוא
קהלת פרשה ז פסקה יט104
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ownership. However, ’ הalso makes it clear that “All that I have created, I
have created for you”, that the world is here to be utilized. God warns
 אדto be careful because he will have to deal with the consequences of
his actions, indicating that although ’ הdoes want  אדand us to partake
from the world He gave us, there is a limit. We are not allowed to cause
complete destruction for no one will be able to fix it. When we kill out
species, or destroy entire wetlands, when the damage cannot be
reversed, then we have gone too far.
As with everything in Judaism, we must find the fine line between
two extremes. We have an immense responsibility to develop and make
use of our gifts from ’ה, but we have an equal responsibility to recognize
that if we go too far, if we don’t take care of this gift, we will lose it.
In this day and age where problems like global warming, lack of
natural resources, pollution, a thinning ozone layer, and threat of
extinction to plant and animal life alike are prevalent, we have to be
extremely careful in weighing the benefits versus the consequences of
each environmental decision. There is no easy answer. But the important
thing, regardless of what the final decision will be, is to appreciate the
importance of the environment and do everything we can in order to
treat it with respect. If there is a circumstance in which “constructive
destruction” is necessary, we must do everything to minimize the
destruction. And more than that, the positive and relatively simple
things like recycling and conservation must be incorporated into our
everyday lives as a fundamental principle. It is an issue that applies to
each one of us as residents of אר ישראל, members of this world, and
most importantly as Jews.
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Nature or Nurture?
Sipporah Natani
One of the classic psychological debates is “nature vs. nurture;” the
quest to discover which factor plays a greater role in a person’s
development and being. In determining a person’s personality, does
nature, the innate character untainted by surroundings, overshadow
nurture, the environment and upbringing? Or perhaps the reverse is
true. There is a great deal of data from psychological studies to support
each side. What is the ’תורהs perspective on the matter?
Those who believe that a person’s natural personality is completely
unaffected by his or her environment would say that if a person who
grew up in one type of environment had instead grown up somewhere
else, his characteristics and personality would remain the same.
According to this opinion, a person’s personality traits are determined at
birth. We see this idea expressed in the  תורהregarding אברה אבינו. As
the verse in ( יהושע )פרק כד פסוק בstates, "ויאמר יהושע אל כל הע כה אמר ה’ אלהי
" ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכ מעול תרח אבי אברה ואבי נחור ויעבדו אלהי אחרי,
 אברהgrew up in a house of idol worshippers. However,  אברהwas able
to find ’ הand was not influenced by the idol worshipping around him.
Had it been his nurture that determined his personality,  אברהprobably
would have followed in his father’s polytheistic footsteps.
The concept is once again articulated at the births of  יעקבand עשו.
When  רבקהwas pregnant with her sons, the  תורהsays: "ויתרצצו הבני
"בקרבה, “The children clashed inside her” (כב:)בראשית כה.” (רש"י )ד"ה ויתרצצו
learns from this that whenever  רבקהwould pass by the  ישיבהof ש ועבר,
 יעקבwould struggle to come out, and when she would pass a place of
עבודה זרה,  עשוwould attempt to come out. The twins each had opposite
natures even though they had not yet been born, and were to be raised
in the same household and surrounding. The  מהר"לof Prague105 explains
 יש מקשי למה היו עתה מריבי. "מריבי בנחלת שני עולמות:גור אריה )בראשית פרק כה פסוק כב ( כותב105
 ועוד עול הבא  אשר יחפו ויבחר בו הש הוא הקדוש ויקרב אותו לו )עפ"י במדבר... בתו הבט בשני עולמות
 ולכ, לפי שה מציאות מצד עצמ מתנגדי יחד, ויש ל לדעת כי יעקב ועשו אינ משותפי יחד בעול,( ה,טו
 ולפיכ, כי בט אמ הוא דבר אחד משות לשני דברי שה מתנגדי זה לזה,לא היו יכולי לעמוד יחד בבט אמ
 כמו, כי מאחר שבעצ מציאות ה מתנגדי  אי לה שתו ביחד,א שעדיי היו בבט אמ היו מתנגדי זה לזה
 א כי מצד. כ יעקב ועשו, ואי עמידה לה, שא על גב שאי דעת ורצו בה ה מתנגדי בצד עצמ,אש ומי
 ולא. ולפיכ א בבט אמ היו מתרוצצי ומתנגדי זה לזה,הטבע היו אפשר להיות יחד אי עיקר האד הטבע
 שא כ כל זמ שאי לה מציאות בעול הזה ויצאו לאויר,שהתנגדות הוא לה מצד עצ מציאת בעול הזה
." אבל מצד ש מציאות מה ה מתנגדי,העול  לא היה ראוי שיהיה נמצא התנגדות הזה

57

Kol Mevaseret

that even in the womb the twins were guided by their temperaments.
There was no bad intention on ’עשוs part; he was merely being directed
by his nature.
The (א/ גמרא )שבת ד קנוdiscusses how personality is affected by the
day and hour of birth.  רבי יהושע ב לויdiscusses the effect that the
different days of the week have on a person. For example: “if a person is
born on a Monday, he will be a bad tempered person. Why is this so?
Because the waters were divided on Monday106… רבי חנינאsays that the
hour at which a person is born is what affects his personality. If a person
is born at an hour when the sun is dominant, he will be a bright man; he
will eat and drink of his own and his secrets will be known to all107. And
if he is a thief he will not be successful…” This  גמראshows that a
person’s personality can be determined by nature and not by one’s
upbringing.
108
 רב אליהו דסלרsums up nature’s role in a person’s character:
“There are psychologists who think that a person is born without any
natural inclinations at all, that a child is completely influenced by his
surroundings. But that is incorrect. Even a fetus can have an instinct for
evil, though he lacks all thought and consciousness. The particular traits
of each person are born within him."
On the other hand, there is also the opinion that nurture eclipses
nature. The 109( רמב" )הלכות דעות פרק ו הלכה אclaims that people tend to be
influenced by the beliefs and actions of the people around them.
Therefore, the " רמבadvises people to attach themselves to the צדיקי
and  חכמיin order to learn from them. He brings evidence from a verse
in (כ:משלי )יג: " ורעה כסילי ירוע, "הול את חכמי יחכ, “He that walks with wise
men shall be wise, but a companion of fools shall suffer harm”.

." "כ הוא יבדל מכל אד:רש"י מסביר106
explains how these issues are affected by the sun.רש"י107
 חנו בני,361 – 360 מכתב מאליהו חלק ג עמודי108
 "דר ברייתו של אד להיות נמש בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג:הרמב" כותב109
כמנהג אנשי מדינתו לפיכ צרי אד להתחבר לצדיקי ולישב אצל החכמי תמיד כדי שילמוד
ממעשיה ויתרחק מ הרשעי ההולכי בחש כדי שלא ילמוד ממעשיה הוא ששלמה אומר הול
את חכמי יחכ ורועה כסילי ירוע ואומר אשרי האיש וגו' וכ א היה במדינה שמנהגותיה רעי
ואי אנשיה הולכי בדר ישרה יל למקו שאנשיה צדיקי ונוהגי בדר טובי וא היו כל
המדינות שהוא יודע ושומע שמועת נוהגי בדר לא טובה כמו זמנינו או שאינו יכול ללכת
למדינה שמנהגותיה טובי מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי כעני שנאמר ישב בדד
וידו וא היו רעי וחטאי שאי מניחי אותו לישב במדינה אלא א כ נתערב עמה ונוהג
במנהג הרע יצא למערות ולחוחי ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדר חטאי כעני שנאמר מי יתנני
."במדבר מלו אורחי
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The " רמבeven believes that placing oneself in an environment with
110
 !מצות עשהAll this proves that the environment affects who
one is.
There are rabbinic sources that indicate that nature is dominant, as
well as sources that point out that nurture is the prevailing factor. It
appears that it is not one side of the spectrum that determines a
person’s personality, but rather both sides working hand in hand.
Judaism’s outlook reflects the middle road. As 111 רב אליהו דסלרwrites:
“The particular traits of each person are born within him. Of course, the
surroundings do have influence; however one’s main traits are not
learned, but inherent.”
Each person has their own specific nature. What is most important
is to realize a person’s nature and nurture them in a specific way in
order for them to reach their full potential. The (א/גמרא בבא מציעא )ד פד
brings a story where  רבי יוחנobserved ריש לקיש, who at the time was a
bandit, jumping into the ירד.  רבי יוחנtold him: “Your strength should be
used for Torah.”  ריש לקישagreed to return to  תורהlearning and change
his ways112, if  רבי יוחנwould give him his sister, an extremely beautiful
woman, in marriage.  ריש לקישindeed became a tremendous  תורהscholar.
 ריש לקישhad so much potential, but, before  רבי יוחנbrought him back to
תורה ומצוות, used his energies in the wrong direction. When רבי יוחנ
nurtured ’ריש לקישs potential to be a  תורהscholar,  ריש לקישsucceeded.
The aforementioned (א/ גמרא )שבת ד קנוillustrated that nature is a
determining factor. The  גמראadds that if a person is born under the
constellation of Mars, he will be bloodthirsty. He can choose to become
a robber, a butcher, or a מוהל. A person has a specific nature, but what
he does with that nature is very much determined by his environment.
In (ו: משלי )כבit says: " ג כי יזקי לא יסור ממנה,"חנו לנער על פי דרכו, “Train
each child according to his own way, and even when he is old he will not
depart from it.” רב אליהו מוילנא, the גר"א, explains113: “It is impossible for a
person to change his nature; however he can use his inborn traits to
 חכמיis a

 מצות עשה להדבק בחכמי ותלמידיה כדי ללמוד ממעשיה: הרמב" )ש הלכה ב( כותב110
כעני שנאמר ובו תדבק וכי אפשר לאד להדבק בשכינה אלא כ אמרו חכמי בפירוש מצוה זו
הדבק בחכמי ותלמידיה לפיכ צרי אד להשתדל שישא בת תלמיד חכ וישיא בתו לתלמיד
חכ ולאכול ולשתות ע תלמידי חכמי ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכ ולהתחבר לה בכל מיני
חבור שנאמר ולדבקה בו וכ צוו חכמי ואמרו והוי מתאבק בעפר רגליה ושותה בצמא את
:דבריה
 חנו בני,361 – 360  מכתב מאליהו חלק ג עמודי111
 תוספות ש ד"ה אי הדרת ב112
 פירוש הגר"א על משלי ש113

59

Kol Mevaseret

become good, evil or ordinary…if you teach a child how to serve God
using his own particular strengths, then even when he gets old, he will
not leave it. However, if you try to force upon him a foreign mode of
behavior, he may listen to you when he is young, out of fear, but when
he grows up and becomes independent, he will throw away and rebel
against the mode of life that was thrust upon him.”
There is no denying that a person is born with a specific nature, but
at the same time, the nurture that a person gets can steer his natural
abilities in a positive direction. Yet, there is also a great danger in
nurturing a person incorrectly.
It is this theory that brings about the practical conclusion on how
to educate children. Rav Shimshon Raphael Hirsch (כז:)בראשית כה
comments on the difference between  יעקבand עשו:
The striking contrast in the grandchildren of Abraham
may not have been due to a difference in their
temperaments, but to mistakes that were made in their
upbringing. As long as they were little, no attention was paid
to the latent difference in their natures, both had exactly the
same teaching and educational treatment, and the great law
of education “educate each child according to his own way,” was
forgotten – that each child must be treated differently, with
an eye to the slumbering tendencies of his nature… The
attributes of strength and courage are no less important
before God than the ability to think lofty thoughts and have
fine feelings. Every person, in the most varied ways of his
calling, is to achieve the one great common task of life.
Each child must be brought up in the path of life to
which his tendencies lead; each person must approach the
one great goal differently. To try to bring up a Jacob and an
Esau in the same college, make them have the same habits
and hobbies, and to teach and educate them in the same way
for some studious, sedate, meditative life is the surest way
to court disaster. A Jacob will, with ever increasing zeal,
imbibe knowledge from the well of wisdom and truth,
whereas an Esau can hardly wait for the time when he can
throw away the old books, and with it, a whole purpose of
life, for he has only learnt to know life from one angle, and
in a manner for which he can find no relation to his soul.
Had Isaac and Rebecca studied Esau’s nature and
character early enough, and asked themselves how can even
an Esau – with all that strength and energy, agility and
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courage that lies slumbering in this child – be won over to
be used in the service of G-d, then Jacob and Esau, with their
totally different natures could still have remained twin
brothers in spirit and life. Esau’s “sword” and Jacob’s “spirit”
could have worked hand in hand, and how different all of
history might have turned out. But, as it was, only when the
boys had grown into men, one was surprised to see that, out
of the very same womb, having exactly the same care,
training and schooling, two such contrasting people emerge.
Rav Hirsch highlights the most effective way to educate children.
When a child is young, his natural tendencies must be observed. Just as
there are different ways to do ’עבודת ה, so too there are different ways to
connect to each person. There is no educational system that works for
all.
This idea of nurturing based on nature should not only be applied
to children, but to people and the choices they make as well. It would be
beneficial if people would ask themselves whether they placed
themselves in the correct situation in order to help them reach their
potential. Nature and nurture are both important, but above all, the
most important is the combination of the two, which lets each person in
their own way contribute their fullest to this world.
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Are Luxuries Good for Us?
Esther Goldstein
One often hears stories of great  צדיקיwho, because of their high
spiritual level, do not feel the need to indulge in luxurious items and
therefore live a modest, simple lifestyle. In his book, and from Jerusalem
His Word, Rabbi Hanoch Teller recounts a story about Rabbi Shlomo
Zalman Auerbach  זצ"לwho exemplified this trait. His family wanted to
buy him a chair that was appropriate for such a great Rav, but Rabbi
Shlomo Zalman felt that this “fancy” chair was unnecessary, and
therefore only used it on  פסחwhen we are commanded to behave like
kings. Rabbi Teller also notes that when Rabbi Shlomo Zalman passed
away, the Israeli media was astounded by the simplicity of his house and
furnishings. The  חפ חייwas also known for his modest way of life. His
house had a dirt floor and its few furnishings were old. Yet one rarely
hears stories that say, “This  צדיקwas so rich. He had four large mansions
all over the world, a high class yacht, two personal jets and enough
servants to take care of his every need or desire.”114 This is not to say
that the bank accounts of  צדיקיdon’t come in all shapes and sizes, but
there must be something about living a lifestyle which is devoid of
certain luxuries that many  צדיקיfound helpful in maintaining, and
advancing, their ’עבודת ה. What was it exactly that they saw in such a
lifestyle? Is this a level that we must all strive for? Can one be a true צדיק
without giving up (entirely) his life of extravagance?
This topic revolves around one’s understanding of the נזיר115. The
 נזירis forbidden to eat or drink anything made from grapes. He is
prohibited from getting a haircut and may not have contact with a dead
body. The  תורהcalls him קדוש116, but on the other hand, it requires
him to bring a  קרב חטאתwhen he finishes his term as a נזיר117.
How can he be considered  קדושand a sinner at the very same
time?mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
114

However, see מלכי א פרק ה פסוקי ב – ג ופרק י פסוקי ד  הfor a description of
some of the wealth of שלמה המל. Similarly, see  נחמיה פרק ה פסוקי יד – יחfor 'נחמיהs
description of himself.
במדבר פרק ו פסוקי א  כז115
ש פסוק ה116
ש פסוק יד117
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Nechama Leibowitz (Studies in Bamidbar, pages 51-59), brings many
sources in support of both opinions. In (א/מסכת תענית )ד יא, there is an
argument between  שמואלand  רבי אלעזרwhether the  נזירis in fact a holy person
or a sinner.  שמואלis of the opinion that anyone who fasts a voluntary fast is
called a sinner. In fact, from the laws of  נזירwe learn that anyone who merely
denies himself the pleasure of having wine is called a sinner. It follows then
that one who abstains from other pleasures in life is definitely called a sinner.
 רבי אלעזרdisagrees. If someone who merely abstains from wine is
called holy, then certainly one who withdraws from other pleasures in
life is called holy. The  גמראexplains that according to רבי אלעזר, the תורה
only calls the  נזירa sinner because he came into contact with a dead
body ()פסוקי ט  יא118. This  מחלוקתrevolves around a contradiction in the
text, but has ramifications for our original question, whether it is only
possible to attain true holiness in a state of asceticism, as well.
( פרק ד,  שמונה פרקי,רמב" )הקדמה למסכת אבות119 sides with ’שמואלs
approach that the  תורהwarns us against the actions of the נזיר. "רמב
compares those who abstain from the pleasures of the world to the nonJewish priests who do so120. The " רמבalso rules that such behavior is
prohibited and that one should only restrict himself from things which
are prohibited by the תורה121. He should live a life of moderation, a
life neither of pure destitution, and lacking, nor of excessive
extravagance122.
118
The  נזירmust bring two different קרבנות חטאת. One is brought if he is defiled by contact with a
dead body and the other is brought at the completion of the נזירות. How does  רבי אלעזרdeal
with the second  ?קרב חטאתHow does  שמואלdeal with the word " ?"קדושClearly the nuances in
the text provide support for both opinions, and also challenges for each. Notwithstanding these
questions, it is clear where  שמואלand  רבי אלעזרeach place their emphasis.
 "המהל בדר זו נקרא חוטא שהרי הוא אומר: הרמב" כותב,(וכ במשנה תורה )הלכות דעות פרק ג הלכה א119
בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש אמרו חכמי ומה א נזיר שלא פירש אלא מ היי צרי כפרה המונע
."עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה
 "שמא יאמר אד הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בה:רמב" )הלכות דעות פרק ג הלכה א( כותב120
דר רעה ה ומוציאי את האד מ העול אפרוש מה ביותר ואתרחק לצד האחרו עד שלא יאכל בשר ולא
ישתה יי ולא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בה כגו
."כהני העובדי כוכבי ג זה דר רעה היא ואסור ליל בה
 לפיכ צוו חכמי שלא ימנע אד עצמו אלא מדברי...  "המהל בדר זו נקרא חוטא:רמב" )ש( כותב121
שמנעתו התורה בלבד ולא יהא אוסר עצמו בנדרי ובשבועות על דברי המותרי כ אמרו חכמי לא דיי מה
שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עלי דברי אחרי ובכלל הזה אלו שמתעני תמיד אינ בדר טובה ואסרו
חכמי שיהא אד מסג עצמו בתענית ועל כל הדברי האלו וכיוצא בה צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה
:ואל תתחכ יותר למה תשומ
 כמו, "וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו: פרק ד( כותב, שמנה פרקי,הרמב" )הקדמת הרמב" לאבות122
 ואמנ... " "תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי,(' י"ט ח,שהעיד עליה יודעה )תהלי
 וישתה מה שיש לו, יאכל מה שיש לו לאכול בשווי,כונתה להיות האד טבעי הול בדר האמצעית
 וישכו במדינות ביושר ובאמונה ולא שישכו במדברות, ויבעול מה שמותר לו לבעול בשווי,לשתות בשווי
." ולא שיענה גופו, ולא שילבש הצמר והשער,ובהרי
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 teaches us that “Vows are aרבי עקיבא ,פרקי אבות )פרק ג משנה יג( In
 remarks that abstinence is aרבינו יונה protective fence for abstinence.”123
very important trait.124 However, he later limits the expressing of vows
 will overpowerיצר הרע of abstinence to cases where one is afraid that his
 seems to agree with a life ofרבינו יונה him.125 So, while in the beginning,
restriction, it is clear from his later words that self-imposed restrictions
are only acceptable in dire circumstances which require preventative
measures.126
, however, seems to take the opposite approach. He saysרמב" The
 is required to bring a sin offering is to atoneנזיר that the reason that the
for his not continuing to live the life of holiness that he has lived
עמוס  even quotes a verse inרמב" 127. Theנזיר throughout his term as a
which seems to compare prophets, who are surely considered holy
.בני ישראל  lists good things that He has done forה’ .נזירי people, and
", “I established some of your sons asואקי מבניכ לנביאי ומבחוריכ לנזירי "
רמב" ).עמוס ב:יא( ”prophets and some of your young men as nazarites
 considered holy, but he is evenנזיר interprets the verse that not only is a
 is consistent with his attitudeרמב" ! This opinion of theנביא similar to a
". The Jewish people areקדושי תהיו"  on the wordsויקרא )פרק יט פסוק ב( in
123משנה מסכת אבות פרק ג משנה יג" :רבי עקיבא אומר  ...נדרי ,סיג לפרישות".
124רבינו יונה )ש( כותב" :הפרישות היא מדה עליונית ...והוא הפורש מהנאות העול  ...כיצד
במאכל? האוכל מעט לכדי חיותו שיהא בריא כדי ללמוד תורה הרבה ולעשות מלאכת ה' מלאכה
מרובה "...
125רבינו יונה )ש( כותב" :על כ נתנו עצה למי שאינו יכול למשול ברוחו ונמש אחר ההנאות
לנדור נדר לימי לאמר עד זמ פלוני לא אוכל ולא אשתה כי א כזה או לאסור עצמו בדבר המותר
וההרגל ישלוט עליו שמתו כי הוא מקיי נדרו נמצא מנהיג את עצמו לכבוש את יצרו ובזה תועלת
בידו הפרישות "...
126וכ הרמב" )הלכות נדרי פרק יג הלכות כג  כד( עצמו פוסק" :מי שנדר נדרי כדי לכונ דעותיו
ולתק מעשיו הרי זה זריז ומשובח כיצד כגו מי שהיה זולל ואסר עליו הבשר שנה או שתי או מי
שהיה שוגה ביי ואסר היי על עצמו זמ מרובה או אסר השכרות לעול וכ מי שהיה רוד
שלמוני ונבהל להו ואסר על עצמו המתנות או הניית אנשי מדינה זו וכ מי שהיה מתגאה ביופיו
ונדר בנזיר וכיוצא בנדרי אלו כול דר עבודה לש ה ובנדרי אלו וכיוצא בה אמרו חכמי
נדרי סייג לפרישות .ואע"פ שה עבודה )לש( לא ירבה אד בנדרי איסור ולא ירגיל עצמו בה
אלא יפרוש מדברי שראוי לפרוש מה בלא נדר".
וכ השו"ע )יורה דעה סימ רג( פוסק ,שבסעי א הוא כותב" :אל תהי רגיל בנדרי כל הנודר א ע"פ
שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא" ובסעי ו הוא כותב" :א ירא שיתקפו יצרו ויעבור על איזו
מצוה ממצות לא תעשה או יתרשל מקיו מצות עשה מצוה לישבע ולנדור כדי לזרז עצמו".
127רמב" )במדבר פרק ו פסוק יא( כותב" :וטע החטאת שיקריב הנזיר ביו מלאת ימי נזרו ,לא
נתפרש ועל דר הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות ,כי הוא עתה נזור מקדושתו
ועבודת הש ,וראוי היה לו שיזיר לעול ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו ,כעני שאמר )עמוס ב
יא( ואקי מבניכ לנביאי ומבחוריכ לנזירי ,השוה אותו הכתוב לנביא ,וכדכתיב )לעיל פסוק ח(
כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צרי כפרה בשובו להטמא בתאוות העול".
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", to be separate, but exactly what this obligationקדוש" commanded to be
 says that one must separate evenרמב" entails is subject to debate. The
רמב"  clearly argues with theרמב" 128.תורה from what is permitted by the
who said that one should only restrict himself from things that are
 advocated a life ofרמב" ! However, even theתורה proscribed by the
moderation, rather than pure luxury.
, like theרבי משה חיי לוצאטו )מסילת ישרי פרק יג ,בבאור מדת הפרישות(
"הפרישות היא , sees abstinence in a positive vein and declares thatרמב"
, “abstinence is the first step towards piety”. This isתחלת החסידות"
because worldly pleasures usually lead to some form of sin and,
129. At the end of theפרישות therefore, the best protection is through
 is acceptable. His generalפרישות  makes it clear that not allרמח"ל chapter,

128רמב" )ויקרא פרק יט פסוק ב( כותב" :קדושי תהיו  הוו פרושי מ העריות ומ העבירה ,שכל
מקו שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ,לשו רש"י אבל בתורת כהני )פרשה א ב( ראיתי
סת ,פרושי תהיו  ...ולפי דעתי אי הפרישות הזו לפרוש מ העריות כדברי הרב ,אבל הפרישות
היא המוזכרת בכל מקו בתלמוד ,שבעליה נקראי פרושי .והעני כי התורה הזהירה בעריות
ובמאכלי האסורי והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיי ,א"כ ימצא בעל התאוה מקו
להיות שטו בזמת אשתו או נשיו הרבות ,ולהיות בסובאי יי בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל
הנבלות ,שלא הוזכר איסור זה בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות התורה .לפיכ בא הכתוב ,אחרי שפרט
האיסורי שאסר אות לגמרי ,וצוה בדבר כללי שנהיה פרושי מ המותרות ימעט במשגל  ...ולא
ישמש אלא כפי הצרי בקיו המצוה ממנו ויקדש עצמו מ היי במיעוטו ,כמו שקרא הכתוב )במדבר
ו ה( הנזיר קדוש ,ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח ובלוט  ...וג ישמור פיו ולשונו מהתגאל
ברבוי האכילה הגסה ומ הדבור הנמאס ,כעני שהזכיר הכתוב )ישעיה ט טז( וכל פה דובר נבלה,
ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות " ...
129ספר מסילת ישרי פרק יג" :ונבאר עתה הפרישות הטוב .ונאמר ,כי הנה אחר שהתבאר לנו היות
כל עניני העול נסיונות לאד  ...והתאמת לנו ג כ רוב חולשת האד וקרבת דעתו אל הרעות,
יתברר בהכרח שכל מה שיוכל האד להמלט מ העניני האלה ראוי שיעשהו ,כדי שיהיה נשמר
יותר מ הרעה אשר ברגליה ,כי הנה אי ל תענוג עולמי אשר לא ימשו אחריו איזה חטא בעקבו
 ...כי כיו שבהיותו בעסק העבירה קשה עליו לנצחו ולכבוש אותו ,על כ צרי שבעודנו רחוק ממנה
ישאיר עצמו רחוק ,כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה  ...כלל הדבר :כיו שכל עניני העול אינ
אלא סכנות עצומות אי לא ישובח מי שירצה לימלט מה ומי שירבה להרחיק מה .זהו עני
הפרישות הטוב ,שלא יקח מ העול בשו שימוש שהוא משתמש ממנו ,אלא מה שהוא מוכרח בו
מפני הצור אשר לו בטבעו אליו".
 , for example, gives numerous examples how worldly pleasures lead to sinרמח"לwearing fancy clothing may lead to arrogance and envy.
"המלבושי והקשוטי לא זהירה התורה על יפיי או על תבנית ,אלא שלא יהיה בה כלאי
ויהיה בה ציצית ואז כול מותרי .אמנ ,מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה תמש הגאוה וג
הזנות יגבל בה ,מלבד הקנאה והתאוה והעושק הנמשכי מכל מה שהוא יקר על אד להשיגו ,וכבר
אמרו ז"ל )בראשית רבה כב( כיו שרואה היצר אד שתולה בעקבו ,ממשמש בגדיו ומסלסל בשערו,
אומר ,זה שלי".
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rule is that one should abstain from unessential worldly pleasures, but if
something is essential then he must not abstain from it.130
In conclusion, we must appreciate all that ’ הprovides for us in this
physical world.131 Every day in תפילה, we thank ’ הfor these pleasures. We
must not run away from worldly pleasures because ’ הdoes not want us
to live a life of pain and suffering.132 However, we must always keep in
mind the ways of the  צדיקיand use them as role models to determine to
what extent we can engage in luxury, and how to advance our closeness
to ’ה.

 שכל מה שאינו מוכרח לאד בעניני העול: "הרי ל הכלל האמיתי:ספר מסילת ישרי פרק יג130
 א, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טע שיהיה כיו שהוא מוכרח לו,הזה ראוי לו שיפרוש מה
."הוא פורש ממנו הרי זה חוטא
 שעתיד אד לית די:( וחכמינו ז"ל אמרו )ירושלמי קדושי פד..." :ספר מסילת ישרי פרק יג131
,לפני המקו על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו א על פי שהיה מותר לו והיה יכול
." וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מה:(ואסמכוה אקרא )קהלת ב
 ובעני הצדקה, אסור לאד שיסג עצמו:( "חכמי אמרו )תענית כב:ספר מסילת ישרי פרק יג132
." הרי זה שופ דמי, כל מי שצרי לטול ואינו נוטל:(אמרו )ירושלמי סו פאה

67

Learning in Kollel
Carrie Friedman
At first glance, sitting and learning  תורהall day in kollel appears to
be the ideal situation. What could be better than focusing our entire day
on learning Torah and growing closer to  ?הקב"הIt seems to be the ideal
situation. But is it really? Are we allowed to use  תורהas our source of
income and rely on others to support us? Yes, we may be fulfilling our
 חיובof תלמוד תורה, but where is our  השתדלותfor our  ?פרנסהOn the other
hand, if no one learns  תורהall day, how do we, the Jewish people, expect
to produce the next  ?גדולי הדורIn summary, how does  הלכהview learning
in kollel?
When  הקב"הcreated the world, His original plan for man was "לעבדה
"טז( ולשמרה:)בראשית ב. The only way for man to eat, was by working the
land, "וכל שיח השדה טר יהיה באר וכל עשב השדה טר יצמח כי לא המטיר ה אלקי
"ה( על האר ואד אי לעבוד את האדמה:)בראשית ב. The  נצי"בadds that once אד
worked the land, the purpose of creation was completed ,)העמק דבר
(ד ד"ה ביו עשות:בראשית ב. The מהר"ל, in his commentary (י:דר חיי )אבות א,
says:  כי הנהנה מיגיע כפו אי אפשר שלא יהיה לו ג"כ מדת האהבה על ידי מדה,"ויש ל לדעת
...  אי אפשר ג כ שלא יאהב מי שחנ לו דבר זה, כי מאחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו,זאת
" כי המלאכה שלימות האד, “he who enjoys the fruit of his hands’ labor, will

achieve love of God as well. Since he is joyful and loves the hands’ toil,
he will surely come to love God, the one who granted him this… for
work is man's perfection.”
In a similar vein, the (א/ גמרא )מסכת ברכות ד חquite shockingly states:
" "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמי, “He who enjoys the fruit of his hands’
labor is greater than one who fears Hashem!” We know that the תנאי
and  אמוראיhad jobs ()פירוש המשניות להרמב" אבות פרק ד משנה ה. Even הלל
 הזקwas a ב( !חוטב עצי/)מסכת יומא לה. The (יא: רמב" )הלכות דעות הdeclares
that the way of a sensible person is to first find a job, then buy a house,
and only then get married. The  כתובהclearly states that a husband is
obligated to support his wife. It is apparent that every man needs to
have a profession. Is one who learns  תורהfor a salary considered as
having a proper job?
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The 133 גמראpresents a dispute between  רבי ישמעאלand רבי שמעו בר יוחאי.
 רבי ישמעאלsays that we need to work, as we mention daily in קריאת שמע:
"יד( "ואספת דגנ:)דברי יא.  רבי שמעוdisagrees. ,"אפשר אד חורש בשעת חרישה
 תורה מה תהא, וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, וקוצר בשעת קצירה,וזורע בשעת זריעה
עליה? אלא בזמ שישראל עושי רצונו של מקו מלאכת נעשית על ידי אחרי שנאמר ועמדו
"’זרי ורעו צאנכ וגו. When we do God’s will, our work will be done by
others; we will somehow find a way to support ourselves.  אבייand רבא
both agree with ’רבי ישמעאלs opinion.  רבאdoes add, however, that תורה

should be our preoccupation and work our secondary occupation.
Concerning the use of  תורהfor personal benefit, (ז:רבי צדוק )אבות ד
rebukes us: , וכ היה הלל אומר.  ולא קרדו לחפור בה, "אל תעש עטרה להתגדל בה
"  נוטל חייו מ העול, כל הנהנה מדברי תורה, הא למדת. חל,ודאשתמש בתגא, “do not
make the  תורהa crown for self-glorification, nor a spade with which to
dig. So too  הללused to say: He who exploits the crown [of  תורהfor
personal benefit] shall fade away. From this you derive that whoever
seeks personal benefit from the words of  תורהremoves his life from the
world”.  הרב עובדיה מברטנוראadds, "שהעושה כ מועל בקדושתה של תורה וחייב מיתה
"בידי שמי כמי שנהנה מ ההקדש, “he who does so, abuses the sanctity of
Torah and deserves the death penalty from the Heavenly Courts.” The
134
( רמב" )הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה יquotes sources that say that if you
learn  תורהwithout doing work and are being supported by צדקה, it is a
 חלול הand an embarrassment to תורה. You are causing yourself evil and
you lose your עול הבא, because you are not allowed to have benefit from
the words of תורה. " רמבadds that if you do exploit the תורה, in the end
it will be בטלה וגוררת עו, “ceases and leads to sin”. Furthermore, the
Rabbis said: ""אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות.
The (א/ גמרא )נדרי לזreports that  הקב"הgave us the  תורהfor free; משה
taught it to  בני ישראלat no cost. The  גמראrules:  א את נמי, "מה אני בחינ
" בחינ. Just like  משה רבינוtaught for free, so too must we. It appears that
making a livelihood from learning or even teaching  תורהis utterly
forbidden. Is this really true? What about all the  גדוליwho sit and learn
Torah all day?

ב/ברכות לה133
כל המשי על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מ הצדקה הרי זה חלל את הש134
ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרס וגר רעה לעצמו ונטל חייו מ העול הבא לפי שאסור
ליהנות מדברי תורה בעול הזה אמרו חכמי כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מ העול ועוד צוו
ואמרו אל תעש עטרה להתגדל בה ולא קרדו לחפור בה ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה
ושנא את הרבנות וכל תורה שאי עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עו וסו אד זה שיהא מלסט
:את הבריות
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The ( רמב" )הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכות יב  יגappears to contradict
everything he had previously said. "ולמה לא זכה לוי בנחלת אר ישראל ובביזתה
ע אחיו? מפני שהובדל לעבוד את ה’ לשרתו ולהורות דרכיו הישרי ומשפטיו הצדיקי
 לא עורכי,  לפיכ הובדלו מדרכי העול, יורו משפטי ליעקב ותורת לישראל: שנאמר, לרבי
 והוא ברו הוא, בר ה’ חילו: שנאמר,  אלא ה חיל הש...  ולא נוחלי,מלחמה כשאר ישראל
 אלא כל איש ואיש מכל באי העול, ולא שבט לוי בלבד. שנאמר אני חלק ונחלת, זוכה לה
אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעובדו לדעה את ה’ והל
 הרי, ישר כמו שעשהו האלהי ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבי אשר בקשו בני האד
 ויזכה לו בעה"ז דבר,  ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעול ולעולמי עולמי, זה נתקדש קדש קדשי
"...  כמו שזכה לכהני ללוי,המספיק לו. " רמבclaims that  שבט לויdid not receive
 נחלהin the Land of Israel because God, instead, wanted the  לוייto
dedicate themselves solely to  עבודת הand separate from " ”דרכי העול.
This is also the case with anyone who separates himself and serves ;הקב"ה
’ הwill be his נחלה. From the "’רמבs words it is evident that full-time

learning would be a positive act.
The 135( חפ חיי )ביאור הלכה סימ קנוpresents a solution to the "’רמבs
contradictory words. He explains that the " רמבin  הלכות תלמוד תורהwho
demands that one must work and not just learn is referring to the
average individual who is unable to occupy oneself in  תורהstudy alone.
However, it is fine and proper for capable individuals to be busy with
 תורהalone. ’ הwill support these individuals and supply them with their
needs.
The ( כס משנה )הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה יsuggests that it all
depends on each and every individual. One who learns  תורהfor the
express purpose of  פרנסהor  כבודloses his portion in עול הבא. However, if
one learns Torah for the right reasons, for example, ""הלומד על מנת לעשות,
to get closer to ’ה, and out of sincere love of Torah, such a person may
receive payment for his learning.
Rabbi Mordechai Willig136 quotes Rav Hayyim of Volozhin who
wrote that an individual, who has the ability to learn Torah all his life,
has an obligation to do so!! Rabbi Yisroel Salanter commented: “in order
to leave yeshiva and go into business, it is necessary to first fortify
oneself spiritually. However, if a person manages to strengthen himself
סופה בטלה וגוררת עו  כתבו הספרי שזהו נאמר לכלל העול שאי כול יכולי לזכות135
לעלות למדרגה רמה זו להיות עסק רק בתורה לבדה אבל אנשי יחידי יוכל להמצא בכל עת
 והקב"ה בודאי ימציא לה פרנסת וכעי זה כתב הרמב" פי"ג מהלכות שמיטי... באופ זה
ויובלות ולא שבט לוי בלבד וכו' עי"ש ובפרט א כבר נמצאו אנשי שרוצי להספיק לו צרכיו כדי
. ראה ג"כ ביאור הלכה סימ רלא ד"ה בכל. ויששכר וזבלו יוכיח,שיעסוק בתורה בודאי לא שיי זה
136
"Secular Studies: Are They For Everyone?" in The Torah U-Madda Journal, Volume
one, New York, 1989, page 93
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as required, then his leaving yeshiva is a great loss. Imagine wasting such
spiritual powers on a business!!"137 Rav Moshe Feinstein  יורה,)אגרת משה
( סימ קט"ז, חלק ב, דעהsays that in our day and age it is fine for תלמידי חכמי
to receive kollel stipends.  דוד המלwrites: "עת לעשות לה’ הפרו תורת" )תהלי
(פרק קיט פסוק קכו, “for it is a time to act for God, they have voided Your
”תורה. Sometimes to preserve the תורה, the Rabbis deem it necessary to
void a law of the תורה. Even if the  הלכהagrees with the " רמבthat Kollel
is only for certain lofty individuals, nowadays, however, Kollel is a
necessity for anyone interested in a path of learning. In our generation
which is weak in  תורהlearning, advancement in  תורהcan only be
accomplished through  כולליand the like. Rav Moshe states emphatically
that it is  עצת יצר הרעto think that one can adequately advance in learning
even while working.
In general, the most important thing to remember is that every
person must always set aside a fixed time to learn Torah every day )שו"ע
(יורה דעה סימ רמו סעי א ושו"ע אורח חיי סימ קנה סעי א. It must be a part of
your daily routine. Just because you work many hours a day, doesn't
excuse you from the  מצוהof !תלמוד תורה

137

Sparks of Mussar, page 11
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Some Thoughts on Vegetarianism
Naomi Sharon
Many people become vegetarians for various reasons often relating
to health, moral, and religious concerns. For example, many vegetarian
advocates oppose taking the life of a living being for the sake of eating
its flesh. Isaac Bashevis Singer criticizes meat-eaters:
I think that eating meat or fish is a denial of all ideals,
even of all religions. How can we pray to God for mercy if we
ourselves have no mercy? How can we speak of right and
justice if we take an innocent creature and shed its blood?
Every kind of killing seems to me savage and I find no
justification for it.
I believe that the religion of the future will be based on
vegetarianism. As long as people will shed the blood of
innocent creatures there can be no peace, no liberty, no
harmony between people. Slaughter and justice cannot dwell
together.
Early in my life I came to the conclusion that there was
no basic difference between man and animals. If a man has
the heart to cut the throat of a chicken or a calf, there’s no
reason he should not be willing to cut the throat of man.
What is the ’תורהs response to Singer’s claims?
According to 138רב יוס אלבו, Singer’s approach is exactly what קי
thought.  קיviewed man and beast as being on the same level and
therefore man had no right to take away the life of an animal. קי
believed that man is only superior over beast since man can till the soil
and grow plants. Therefore, he brought God an offering from the fruit of
the earth139. God rejected ’קיs offering because of his lack of
ספר העקרי  מאמר שלישי פרק טו138
 כי, "כי קי לקח לו לעבוד את האדמה להיות נזו ממבחר הצמחי:ספר העקרי )ש( כותב139
 ולזה, וכמות זה כ מות זה,אחר שראה האד נזו מ הצמחי כשאר הב"ח חשב שרוח אחד לכל
 ולא הביא קרב מ הב"ח כי,הביא מנחה מפרי האדמה לשבח הש על היתרו שנת לו על הצמחי
 אבל עיקר... לא חשב היתרו שיש לו עליה בעבודת האדמה יתרו גדול שראוי להביא קרב עליו
 וחשב ג"כ היותו אסור בהריגת הב"ח,החטא היה לפי שלא חשב היתרו שיש לאד על הב"ח לכלו
." כי כמות זה כ מות זה,אחר היותו שוה אליה לפי דעתו
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understanding of man’s role and position. Man and beast are not on the
same level.  רב יוס אלבוinterprets God’s rebuke as follows:
Man is born a wild ass, and has no superiority over the
animal in actuality when he comes into the world, but he has
superiority potentially if he practices goodness and realizes his
potentialities and recognizes the greatness of the Lord. If he
does well, he will be lifted up above the animals140.
 נחunderstood man’s superiority over beast and, thus, offered
sacrifices to God from the animals. God wanted ’נחs descendants to retain
this understanding and, therefore, immediately permitted them to eat
animals. This way, man continues to view himself above the level of
animals141. If man were not allowed to kill animals, he may think he is on
the same level and stoop to their low level of moral and ethical behavior.
Another possibility, as 142 רב אברה יצחק הכה קוקexplains, is that if one
treats animals equally, he will not view cannibalism as being any more
unethical than the consumption of meat. As a result, instead of increasing
the amount of respect for animals, one is decreasing the meaning of
human life. In effect, this approach views eating meat as a means to an
end143. Once man realizes his true spiritual essence and level of elevation,
there will be no need for him to consume meat anymore. Once משיח
comes, man will return to the ideal lifestyle of only feeding on vegetation.
Although  רב יוס אלבוsees a positive aspect in the consumption of
meat,144 רב יצחק אברבנאלfocuses on a negative characteristic. Eating meat
 ואי לו יתרו והתנשאות על הב"ח בפועל בעת, פרא אד יולד,(' "ואמר לו )ה:ספר העקרי )ש( כותב140
 אבל יש לו עליה יתרו בכח להטיב במעשיו ולהוציא מה שבכחו אל הפועל ולהכיר,צאתו לאויר העול
." וא ייטיב מעשיו יהיה לו התנשאות עליה,מעלת האדו
 "וכשיצא נח מ התיבה הקריב קרב לה' מ הב"ח מדעתו כי האד יש לו:ספר העקרי )ש( כותב141
 ע"כ נתקבל קרבנו ברצו כמו שכתוב,יתרו כח שכלי להכיר ולעבוד בוראו יותר מה ולהודות לש על זה
 ולפי שחשש )הקב"ה( שזה הדעת א לא יתוק אפשר שיטו לדעת.)בראשית ה'( וירח ה' את ריח הניחוח
הבל ויחשבו בני נח שמה שקבל הש"י קרב אביה היה כמו שקבל קרב הבל ויחזרו לקלקול הראשו על
כ אחר הקרב מיד מיהר להתיר לה אכילת הב"ח והריגת ואמר לה כירק עשב נתתי לכ את כל )ש
ט'( כלומר כמו שאפילו קי הודה שיש לאד יתרו על הצמחי להיות נבראי לצור האד כ כל בעלי
חיי ה לצור האד ונת הטע בזה לפי שאי רוחו כרוח הבעלי חיי כי בצל אלהי עשה את האד
כלומר שיש בו צורה שכלית יותר נכבדת מרוח הבעלי חיי והיה ראוי לפי זה שיתיר לה כל הבעלי חיי
ולא ישי לאחד מה יתרו על האחר ולזה התיר כול כדי לעקור הדעת הקוד ולמחות זכרו מ
."העול

142
Rabbi J. David Bleich, Vegetarianism and Judaism, Tradition, Volume 23 Number 1,
New York, Summer 1987, page 86
 הנה גלו בפירוש שאכילת הבשר לא היתה אלא על צד ההכרח ועל כ:"ספר העקרי )ש( כותב143
."נאסר בתחלת היצירה
בראשית פרק ט פסוק א144
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causes one to become callous and cruel. After the flood,  נחwas forced to
eat meat because the land was desolate of trees and plants. However,
God’s original plan consisted of an ideal world where man was content
with vegetation. God said to אד: "הנה נתתי לכ את כל עשב זרע זרע אשר על פני
" לכ יהיה לאכלה,כל האר ואת כל הע אשר בו פרי ע זרע זרע, “I have given you
every herb yielding seed which is on the face of the earth, and every tree
in which is the fruit of a tree yielding seed - it shall be to you for food”
(כט:)בראשית א. People should strive for this spiritual level, to be
compassionate to animals and not eat meat145.
In a Talmudic passage (א/ )בבא מציעא ד פה, we are told that while רבי
 יהודה הנשיאwas walking in a marketplace, a calf that was to be
slaughtered escaped and hid behind his cloak.  רבי יהודהsaid to the calf,
“Go, for this purpose you were created” and returned it to the
slaughterer. Due to ’רבי יהודהs lack of pity, he was punished with
intestinal problems and years of pain. This source seems to object to the
slaughtering of animals and meat-eating. Rabbi Alfred Cohen146 quotes
the  גאוניwho refute such a proof. They explain that even though it was
permissible to slaughter the animal,  רבי יהודה הנשיאwas condemned by
Heaven for his lack of sympathy for the calf’s fate.  רבי יהודה הנשיאshould
have comforted the calf from its distress.
There can be positive features in eating meat.  שבתand  יו טובare
times when meat is often used as a means of enjoyment and celebration.
Rabbi Shneur Zalman of Liady writes that the entire world exists in order
to glorify God. He says:
If a God fearing individual eats … meat or drinks wine
… in order to broaden his heart to God and His Torah, or in
order to fulfill the mitzva of pleasure on Shabbat and Yom
Tov … then that flesh has been affected by a measure of
radiance, and goes up to the All-Mighty as a sacrifice147.
In other words, one is actually allowing an animal to become holier
by using it to serve God. However, strict laws of slaughter are still
mandatory in order to show mercy for the animals. There is an attempt
to make the killing as painless as possible.
145
Skobac, Michael. “Food for thought on Judaism and Vegetarianism” 13 Jan. 2005
www.cjnews.com/viewarticle.asp?id=5207
146
Rabbi Alfred Cohen, Vegetarianism from a Jewish Perspective, Journal of Halacha and
Contemporary Society, New York, Fall 1981, pages 47 - 48
תניא פרק ז147
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Therefore, while there are negative aspects to eating meat and
positive values to a vegetarian lifestyle, nevertheless, eating meat has
the potential to build a bridge between man and God. Whether using
meat for a sacrifice or as a source of enjoyment on  שבתor יו טוב, one is
utilizing God’s creations to enhance his service to God148.
With such immense benefits and losses at stake, one must ask
himself, “Am I eating meat for the reasons that God has allowed me?"

148
Vegetarianism is permissible if the consumption of meat repulses someone and
prevents him from serving God. See שמירת שבת כהלכתה פרק מב סעי טז ופרק נד הערה
קמט. In the days of the בית המקדש, there was an obligation to eat meat on יו"ט. See
Rabbi J. David Bleich, Vegetarianism and Judaism, Tradition, Volume 23 Number 1,
New York, Summer 1987, page 87.
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עבדו את ה’ בשמחה
Leora Slansky
Happiness. We are actually commanded to be happy. There are
various sources exhorting us to be happy, such as  והיית א... "ושמחת בחג
(יד–טו:שמח" )דברי טז, ""תחת אשר לא עבדת את ה’ אלקי בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
(מז: )דברי כחand (ב:"עבדו את ה’ בשמחה" )תהלי ק. What does happiness
actually mean, and how is one to reach a true sense of happiness? It is
very easy to feel “happy” when placed in a good, comfortable situation.
What is one to do when he or she does not feel like being happy or
when one is in a situation in which it is very hard for him to experience
happiness? One must understand what happiness is, and how to achieve
it before one is able to feel happy in a difficult situation.
Rabbi Zelig Pliskin, in his book Gateway to Happiness, writes that the
ultimate formula for achieving happiness is trust in God for it gives one
peace of mind. One must trust in everything that God does and that He
will help us. Trust also adds spiritual dimension to everything one does.
We do not know the outcome of specific events, but we must believe
that in the long-term everything that happens will be in our best
interest149. When one constantly has this belief, he will consistently live
a happy life.
We are taught (א:)אבות ד, ""איזהו עשיר השמח בחלקו. One who is satisfied
with what he has, and believes (and trusts!) that ’ הhas given him what
he needs has a true sense of happiness because he knows that he does
not need more.
What does “ ”חלקוmean? One is generally happy when he has
accomplished something. His  חלקis something he has worked for; he is
happy with the accomplishment, and feels עשיר, or rich and satisfied in
what he has accomplished. This accomplishment, though, can only be
something he has worked for spiritually and which brings him closer to
’ה. When one has worked at his spirituality, and has become closer to ’ה,
that is true happiness. If his accomplishment is primarily materialistic,
his efforts will be wasted, as he will not feel as satisfied as he should.
The spiritual awareness that one has all that he needs is a foundation for
149

See (א/ מסכת תענית )ד כאwhich brings a story concerning נחו איש ג זו, a teacher
of רבי עקיבא.
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happiness. When one truly needs more, he will get it. Trusting in ’ הwill
ensure him a happy life.
This sense of שלמות, completion, as the  מהר"לstates  נתיב, )נתיבות עול
(השלו פרק א: ""כי כאשר האד הוא בשמחה הוא בשלימות. One feels complete and
satisfied when he is happy, and then he is more willing to serve ’ הwith
happiness, as stated in תהלי150, ""עבדו את ה’ בשמחה באו לפניו ברננה.
 תפילהis the most powerful tool for increasing one’s trust in
Hashem. As he builds a closer connection to Hashem, he will experience
greater peace of mind and tranquility, which is in essence a true sense of
happiness.
According to the ספר חרדי151, one must be happy בשעת עבודה,
because it will make him work harder, and in turn, feel more satisfied.
When one learns with happiness, he is more receptive to what he is
learning, and he will learn more. It will then be a greater, more fulfilling
learning. One should always have a smile on his face, because there is no
greater ’ קידוש הthan seeing  שמחהon the face of someone who is שומר
 תורהand מצוות. One has to be happy himself before he can try to make
others happy. Also, as the 152 ספר החינוstates: ""אחרי הפעולות נמשכי הלבבות.
If one smiles, then eventually, no matter what the situation, he will make
himself feel happy.
One has reached true happiness when one is placed in a difficult
situation and reacts with happiness. One accepts that what has occurred
is God’s will, and believes that ג זו לטובה.
When one is thrown into a difficult situation, he often does not feel
the strong sense of happiness he would otherwise have from serving ’ה
and being satisfied with what he has. On the contrary, he is unsatisfied,
and sees no reason to be happy. Instead of serving ’ הand feeling happy,
he now no longer wants to serve ’ה. He feels that ’ה, the one who is
supposed to take care of his every want and need, is not doing so. He
despairs, and turns away from ’ הat the very moment he should be
turning and directing himself towards ’ה.
מסילת ישרי153 teaches us that "וזה כי אפילו הצער ההוא והדוחק הנראה בעינו
"רעה איננו באמת אלא טובה אמתית. When a situation appears to someone as

פרק ק פסוק ב150
 צרי להיות שמח בשעת, "א על פי שאד עצב מצד עונותיו:(ספר חרדי )פרק סו אות כו151
"... ' וזה בכלל כל עבודת ה, דכתיב תחת אשר לא עבדת את ה' אלהי בשמחה ובטוב לבב,עבודה
מצוה טז152
פרק יט153
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very bad, it’s not really bad, but rather it is truly good. An example of
such a case is when a doctor cuts off a limb of his patient, to save the
rest of his body from getting infected. To the outsider this seems cruel
and barbaric, but it is really for the patient’s benefit and survival. A
person sees his situation very differently than ’ הdoes. He sees it as if ’ה
is hindering or keeping him from happiness and contentment. There is a
three-part resolution that will aid this person to recognize that what has
happened is truly for his benefit.
First, one must train himself to think that everything is for the best,
and is really for his benefit. God’s ways are often hidden from us.
Reframing is one way to work at one’s perception of a situation.
Rabbi Zelig Pliskin writes that events, situations, and occurrences in and
of themselves do not result in someone’s happiness or unhappiness.
Events just happen. The personal, subjective evaluation of the events
creates one’s emotional reaction. If someone evaluates the situation as
positive, he will experience happiness, joy, serenity, relief and pleasure.
If this does not happen naturally, one can reframe or reevaluate the
situation, and develop these positive feelings within themselves.
All that one has to do is change one word, which can change
everything: change the word “problem” to “challenge.” Most of the time,
the word “problem” makes a person sad or frown. A “challenge”
generally brings a smile onto someone’s face. That way one can
overcome their situation with ease, and have a great feeling of
satisfaction, accomplishment and most importantly happiness!
Secondly, a person has to bless the “ ”רעהjust as he blesses the
good154. When one accepts this “”רעה, he is serving ’ הfor he understands
that the suffering in this world is so that he will not have to suffer in the
next world, because the punishment there is much worse155. ’ הis kind,
and in punishing someone for their sin in this world, he is minimizing
their sufferings in the world to come.
The last way to resolve feelings of discontent is to realize that ’ה
brings tests ( )נסיונותupon us every day. He does not give someone a test
that is too difficult for him to handle, and these tests are for our benefit;
’ הtests צדיקי, not רשעי156.

"...  "חייב אד לבר על הרעה כש שהוא מבר על הטובה:(משנה מסכת ברכות )פרק ט משנה ה154
 כ הקדוש ברו הוא מביא יסורי על צדיקי בעול..." :(ב/תלמוד בבלי מסכת קידושי )ד מ155
."הזה כדי שיירשו העול הבא
רמב" בראשית פרק כב פסוק א156
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Rabbi Akiva Tatz notes: “Real happiness is what you experience
when you are doing what you should be doing. When you are moving
clearly along your own road, your unique path to your unique
destination, you experience real happiness. When you are moving along
the path that leads to yourself, to the deep discovery of who you really
are, when you are building the essence of your own personality and
creating yourself, a deep happiness wells up within you. The journey
does not cause happiness; the journey is the happiness itself.”
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Experiencing the Exile
Miriam Langermann
Every year all Jews are challenged to re-experience the Pesach סדר
as if we ourselves had just left Egypt. Every year, every family goes
through the same motions in an effort to reenact the Exodus story. We
use “props”, such as  מרורand  חרוסתand we create substitute props for
the קרבנות, the shank bone and egg. Some also act out different events of
the Pesach story. For example, some throw sacks with  מצותover their
shoulders, replicating the Jews as they left Egypt (See לד:)שמות יב.
Why is it is so important to act out and re-experience  יציאת מצריas
opposed to just reading about the story? The  מצוהof  פסח שניemphasizes
the importance of re-experiencing the Exodus. Every Jew is required to
bring a קרב פסח, an act which commemorates the  קרב פסחbrought at the
time of the Exodus from Egypt. Although it is forbidden for a person
who will be  טמאon the night of the סדר, the fifteenth of ניס, to bring the
קרב פסח, he is still required to learn and retell the Exodus story that
night. However, retelling the story is not enough. The Jew is further
commanded to make up the  מצוהof  קרב פסחon the fifteenth of  איירby
bringing פסח שני.
Rabbi Joseph B. Soloveitchik (in a  שיעורgiven at the Maimonides
School in Boston on April 19, 1975) stressed the importance of
experience and re-experience in Jewish tradition. The Jew, he explains, is
very connected to his past. Our memory is an experiential one. We
resurrect and relive the past interwoven with the present. We restage
dramas every year, not letting our memory fade with time. This helps the
Jew build a collective memory where past and present merge. Our
memory is responsible for our survival through  גלותand our dedication
to the land of Israel. We celebrate  יציאת מצריand  מת תורהas if we were
actually there. We mourn the destruction of the בית המקדש, sitting on the
floor and fasting as if we were there. We relive  יציאת מצריand
experience feelings of great happiness, which we express through the
recitation of the הלל. The סדר, says Rav Soloveitchik, is arranged as a
means to stimulate that great experience. According to the משנה )פסחי
(פרק י משנה ו, in the  ברכהwhich we recite before drinking the second cup,
we first declare “”אשר גאלנו, that God redeemed us, and only afterward
do we mention “ ”וגאל את אבותינו ממצרי, that God redeemed our
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ancestors. This highlights that the primary goal of the  סדרis for our
current generation
Why is it so important that we re-experience those events? One of
the messages of the  הגדהis to teach how to relate to גלות. For example,
we must make every effort to retain our Jewish identity. We must also
act to end the גלות. Each of these ideas is reflected within the text of the
הגדה.
During the  מגידportion of the סדר, we read: “”אנוס על פי הדיבור. Rabbi
Soloveitchik explains that  יעקבfelt forced to leave  כנעby circumstances
created by God. However,  יעקבwas afraid and hesitated. Why? רב שלמה
 אבינרexplains that  יעקבwas scared that if he went to Egypt to see his
long lost son, יוס, his children would never return to אר ישראל. For this
reason  יעקבoffered a  קרבto the God of יצחק, “”ויזבח זבחי לאלוקי יצחק
(א:)בראשית מו. The  קרבwas offered specifically to the God of  יצחקbecause
 יצחקwas commanded to never leave Israel. Although ’ הhad previously
promised that  בני ישראלwould one day return to Israel,  יעקבmade the
effort to bring about this promise through his sacrifices.
On the verse (ה:”ויגר ש “ )דברי כו, the  הגדהcomments: "מלמד שלא ירד
" יעקב אבינו להשתקע במצרי אלא לגור ש.  יעקבwent down to Egypt with the
intentions ""לגור, to live there temporarily and not ""להשתקע, to become
part of the culture. Rabbi Meir Simcha from Dvinsk (מד:)מש חכמה ויקרא כו
explains that  יעקבwas afraid that if the  בני ישראלwould be in exile for a
long time, then the Jewish people would gradually become part of
Egyptian society and remain in מצרי. Therefore,  יעקבtold his children to
keep their Jewish names and clothing so that they would remain an
independent nation and view themselves as strangers in Egypt. In
addition, ’ הin his great mercy caused the Egyptians to hate us so that
the Jewish people would never feel comfortable in the land of גלות. This
is the meaning of the verse " "לא מאסתי ולא געלתי לכלות, “I will not grow
disgusted with them nor so tired of them that I would destroy them”
(מד:)ויקרא כו. ’ הallows the  גויto treat us in disparaging ways not because ’ה
wants to destroy us, but rather because ’ הwants us to remain His nation,
“  )ש ( ”כי אני ה’ אלוהיהand not assimilate.
While many Jews today do succeed in leading a religious life in גלות,
we too must continue to take measures to protect our Jewish identity.
A little later in the  הגדהwe read a verse from ז:יחזקאל טז, “רבבה כצמח
”השדה נתתי, “I made you numerous like the plants in the field”. The more
grass is cut, the more it will grow. We see this idea similarly expressed
in relation to the סנה, “”והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, (ג:)שמות ג. (See
also יב:)שמות א. Despite all the efforts of the nations to destroy בני ישראל,
it is impossible to do so.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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These are just a few examples of how the  הגדהrelates to גלות.
Today we actually experience the exile. May we have the opportunity to
soon experience the redemption just like our forefathers in  מצריdid.
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Someone’s Watching!
Rachel Greenbaum
Imagine if every minute of everyday, our parents were scrutinizing
us. We would always be on our best behavior and would have a much
greater fear of doing something wrong than we do now. Without
question we would all become better people and our behavior would
improve, even though life would perhaps not be as enjoyable.
Nonetheless, this is exactly how people are supposed to relate to God. If
the principle of reward and punishment exists and there is an omniscient
God, then people who believe this should act at all times with a greater
awareness of God than if their parents were watching them. Millions of
people do believe in God, yet, very few of them, if any at all, live that
way.
A simple look at the  תורהreveals that from the very beginning of
time, God carefully watched the actions of man. In ( ח –ט:בראשית )ג, after
 אדand  חוהsinned, they tried to hide from God. "וישמעו את קול ה’ אלהי
’ ויקרא ה. ויתחבא האד ואשתו מפני ה’ אלהי בתו ע הג, אלהי מתהל בג לרוח היו
"אל האד ויאמר לו איכה. They didn’t succeed since God was aware of all of

their actions.
When  קיtried to “play dumb” with God after killing הבל, God didn’t
allow him to: ’? השמר אחי אנכי. ‘לא ידעתי, ‘אי הבל אחי?’ ויאמר,"ויאמר ה’ אל קי
(ט–י: ‘מה עשית? קול דמי אחי צעקי אלי מ האדמה’" )בראשית ד,ויאמר.
In (כד:ירמיהו )כג, God asks rhetorically if it is possible for man to hide
himself and for God not to know. ,’"א יסתר איש במסתרי ואני לא אראנו נא ה
"’הלוא את השמי ואת האר אני מלא נא ה. Similarly it says in (כב: תהלי )מדthat
God knows all secrets in man’s heart. "הלא אלהי יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות
"לב.
Before ’דודs death, when bidding farewell to שלמה, he advised his
son to fully obey God for God knows all the emotions in man’s heart and
all thoughts in his head157.
Indeed, one of the basic principles of Judaism as the " רמבstates is
that God is aware of all of man’s actions and knows all the thoughts of
 "ואתה שלמה בני דע את אלהי אבי ועבדהו בלב של ובנפש:( דברי הימי א )פרק כח פסוק ט157
" ... חפצה כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבי
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each person. "אני מאמי באמונה שלמה שהבורא יתבר שמו יודע כל מעשה בני אד וכל
"158 טו( היוצר יחד לב המבי אל כל מעשיה: שנאמר )תהלי לג, מחשבות.
Not only is God aware of man’s thoughts and man’s actions, but
these actions are recorded. It says in (א/ מסכת תענית )ד יאthat when a
person dies, all his actions and thoughts are replayed for him as if on a
“videotape” playing back his entire life, for him to be judged after
death159.
Consequently, it is abundantly clear that the  תורהteaches that God
always watches us and is always aware of our thoughts and deeds.
How, then, can people misbehave and commit acts of sin? This
wrongdoing can even at times far exceed any misbehavior that they
might have done had their parents been watching! One possible answer
is that the group of “sinners” does not believe in God. If no God exists,
then there is no real reason to hold back on any immoral act, especially
if one can get away with it. Furthermore, without a God, a person can
redefine what is right and wrong, because without an ultimate authority
of right and wrong, who is to say whose system of right and wrong is
truly the correct one?
However, the truth is that most people do believe in a supreme
being. Most people believe in some form of a God that determines right
and wrong. Nevertheless, for many, this God only created the universe,
but takes no active role in daily life. One of the main purposes of the
deliverance of the Jews from Egyptian slavery was to show the world
that our God is an active God, active in the present as well as in the
past. According to "רמב, this is another essential Jewish belief. "אני מאמי
באמונה שלמה שהבורא יתבר שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואי והוא לבדו עשה ועושה
"160 ויעשה לכל המעשי. God is both בורא ומנהיג, Creator and Supervisor, in

the present and not the past tense. Therefore, although there are many
 כי הוא הש"י:וכ מובא ברמב" פירוש המשניות )מסכת סנהדרי פרק י משנה א( "היסוד העשירי158
 לא כדעת מי שאמר עזב ה' את האר אלא כמו,יודע מעשיה של בני אד ואינו מעלי עינו מה
' וירא ה,'שנאמר )ירמיה לב( גדול העצה ורב העליליה אשר עיני פקוחות על כל דרכי בני אד וגו
כי רבה רעת האד באר וגו' )בראשית ו( ונאמר זעקת סדו ועמורה כי רבה )ש יח( זהו מורה על
." מביט לסו דבר בקדמתו, "צופה ויודע סתרינו:"" וכ אנו אומרי ב"יגדל.היסוד העשירי הזה
ד( מלמד שבשעת פטירתו של אד לבית עולמו כל מעשיו נפרטי:"צדיק וישר הוא )דברי לב159
."לפניו ואומרי לו כ וכ עשית במקו פלוני ביו פלוני והוא אומר ה ואומרי לו חתו וחות
." "וכל מעשי בספר נכתבי:(וכמו כ שנינו במסכת אבות )פרק ב משנה א
 "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש:( ה – ו,רמב" )הלכות יסודי התורה פרק א הלכות א160
ש מצוי ראשו והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאי משמי ואר ומה שביניה לא נמצאו אלא
 המצוי הזה הוא אלהי העול אדו כל האר והוא המנהיג הגלגל בכח שאי לו... מאמתת המצאו
ק ותכלית בכח שאי לו הפסק שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלא מסבב והוא ברו הוא
"...  וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה' אלהי.המסבב אותו בלא יד ובלא גו

86

Someone’s Watching!

people who believe in a God who “went to sleep” after creation, this is
not the Jewish view of a supreme being.
There are many people who believe that God runs the world on a
general basis and controls history, but has no interest in the individual
human being. These people base their model on the human ruler who
cannot both concentrate on the big picture and also pay attention to
individual details. The president of the United States cannot possibly
involve himself with the details of all particular aspects of the job and
still be involved in the general picture of the nation. The 161 מדרשinforms
us that a human king cannot look at the big picture and the small
picture at the same time. However, God is involved with both at the
same time162. Similarly, the (א/ גמרא )בבא בתרא ד טזinforms us that God is
not only aware of each individual’s thoughts and actions, but is even
aware of each follicle of hair on a person’s body163. God can both run
the world and concentrate on each individual’s needs at the same time.
The idea that God can relate to the entire universe and to each
individual simultaneously, is demonstrated by the verse ’"שמע ישראל ה
"164אלהינו ה’ אחד. This  פסוקis so famous that almost every Jew knows
these six words even if he or she knows nothing else about Judaism. The
words refer to our relationship with God as both the distant all powerful
being that looks at the world from the big picture, and at the same
time, as the God who has a relationship with each individual Jew.
Accordingly, the words mean “Understand O Israel” (not “hear” as it is
commonly explained) that the distant God of the third person is also our
God, Elokeinu, a personal God, who relates to each individual. The verse
ends by saying that even though God has both of these relationships
simultaneously, He is one entity. Therefore, God can be both a personal
God relating to our every need and action and, at the same time, can
continue to be God of the universe, relating to the major problems of
the world.
Similarly, every Bracha said by a Jew, " "ברו אתה ה’ אלהינו מל העול,
has this same connotation. The bracha begins with the words ""ברו אתה.
" "אתהis informal and indicates the very personal God. This personal
בראשית רבה פרשה ט פסקה ג161
"וירא אלהי את כל אשר עשה והנה טוב מאד רבי יוחנ אמר מל בשר וד בונה פלטי מביט162
."בעליוני ראיה אחת ובתחתוני ראיה אחת אבל הקב"ה מביט בעליוני ובתחתוני ראיה אחת
"אמר לו )הקב"ה לאיוב( הרבה נימי בראתי באד וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה163
שלא יהו שתי יונקות מגומא אחת שאלמלי שתי יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של
."אד בי גומא לגומא לא נתחל לי בי איוב לאויב נתחל לי
דברי פרק ו פסוק ד164
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reference is immediately followed by the word "’ "הin the third person,
showing a distant God who is related to the world in general, but not to
the individual. The next word, ""אלהינו, again points to a personal God.
This is followed by "  "מל העולwhich once again refers to a distant God.
Like the שמע, each  ברכהwe say shows that God can be both distant and
close at the same time.
There are people who believe in a personal as well as a universal
God. However, many of these people still manage to sin. How is this
possible? God, in setting up the world, made many adjustments in order
to maintain freedom of choice. If man were always aware of God’s
presence at each moment, in a certain sense man would lose freedom of
choice as he would always be aware of the consequences of
disobeying165. Therefore, God makes it difficult for man to be constantly
aware of God, thus protecting his freedom of choice.
From the above it follows that the more man can discipline himself
to think of God at all times, the more he will naturally follow the correct
path in life. This is the meaning of the phrase "166"שויתי ה’ לנגדי תמיד. This
awareness is very hard to achieve, nevertheless, it is achievable167. With
this feeling, one can withstand his base instincts and, thus, wrongdoing
and sin can and will be prevented. The (168ב/ גמרא )סוטה ד לוtells us that
the image of ’יוסs father, יעקב, which was constantly in front of him,
enabled  יוסto withstand the temptations of the wife of  פוטיפרand
prevented him from sinning. By keeping the image of a parent
constantly in mind,  יוסwas able to overcome any desire to do wrong
and sin. So too, it is with God. If a person can maintain the knowledge
that God is watching, he will be protected from sin.

ראה ספורנו ספר שמות פרק ז פסוק ג165
תהלי פרק טז פסוק ח166
 "שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות:הרמ"א )אורח חיי סימ א סעי א( כותב167
הצדיקי אשר הולכי לפני האלהי כי אי ישיבת האד ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו
כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מל גדול ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא ע אנשי ביתו
וקרוביו כדבורו במושב המל כ"ש כשישי האד אל לבו שהמל הגדול הקב"ה אשר מלא כל
האר כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר א יסתר איש במסתרי ואני לא אראנו נא
ה' מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד )מורה נבוכי ח"ג פ' נ"ב( ולא
 "וכתבו:( וראה משנה ברורה )ש ס"ק ד."יתבייש מפני בני אד המלעיגי עליו בעבודת השי"ת
'בש האר"י ז"ל שיצייר ש הוי"ה תמיד נגד עיניו בניקוד יראה כזה יהוה וזהו סוד שויתי ה
."לנגדי תמיד וזה תועלת גדול לעני היראה
"ותתפשהו בבגדו לאמר וגו' באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו אמר לו יוס168
עתידי אחי שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניה רצונ שימחה שמ מביניה ותקרא רועה זונות
. רש"י )בראשית פרק לט פסוק יא( מתיחס לגמרא זה." מיד ותשב באית קשתו...
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ראיית האר
הרב אליעזר לרנר
משה רבינו נתאוה להיכנס לאר ישראל ,והתחנ אל הקב"ה פע אחר פע
שירשה לו לעבור את הירד לראות את האר הטובה .אמנ הקב"ה סירב והגזירה
עמדה בעינה ,אבל הוא הסכי לדבר אחד – לפני שמשה ימות על הר נבו ,ה’ יראה
לו את כל האר.
והדבר צרי עיו .כפי שהקשה האברבנאל ,למה יחפו משה בראיית הרי
וגבעות מרחוק? הא אד שתאב לאכול מאכל מסויי יתפייס א מראי לו את
המאכל אבל לא נותני לו לאכול ממנו? הלא דבר זה יגרו לו עגמת נפש ולא
סיפוק הנפש! וא כ ,מהי חשיבותה של ראיית האר?
הגמרא )סוטה ד יד/א( אומרת שמשה רבינו נתאוה להיכנס לאר ישראל כדי
לקיי מצוות התלויות באר .במלי אחרות – הרצו העז של משה לעבור את
הירד נבע משאיפותיו להתעלות ברוחניות ,בקדושה .וא כ ,מסביר הגר"א נבנצל,
יש להבי שראיית דברי שבקדושה יכולי להשפיע על רמת הקדושה של הרואה.
אמנ אינה דומה ראייה מרחוק כראייה מקרוב ,ואינה דומה ראיית דברי שבקדושה
כעשיית דברי שבקדושה ,אבל כל אלו יש בכוח להעלות ולקדש את הרואה .ולכ
משה רבינו ביקש" :אעברה נא ואראה את האר הטובה" )דברי ג:כה(.
יש להבי שמידת ההשפעה של הראיה תלויה ברואה .המרגלי ראו את האר
מקרוב ,ובמקו להתעלות ,רוב הוציאו את דיבת האר ,אבדו את חלק בעול
הבא וגרמו לבכייה לדורות לע ישראל .הכל לפי המתבונ .מי שמסתכל מתו רצו
לשאו לתוכו את הקדושה – יתקדש .ומי שמתבונ מתו מחשבה רעה ,יפסיד את
הכל.
ב"ה שזכינו בחיינו להיכנס לאר ישראל ולראותה מקרוב ,דבר שנמנע ממשה
רבינו ,ולא זכו לו הרבה צדיקי מדורות הקודמי .אבל זכות זו מטילה עלינו
אחריות .לצערנו ,לא כל דבר שמתרחש כא באר הוא דבר טוב .לא בכל מקו
רואי טהרה ,ולא כל אחד שפוגשי ברחוב הוא צדיק יסוד עול .אבל יש המו טוב
באר ,המו חסד ,המו קדושה ,והמו צדקות ,ועלינו להסתכל על האר ,בי א
מתבונני מקרוב ,בי א מרחוק ,מתו רצו לשאו לתוכינו את הטוב ולהתעלות
בקדושה.
"יברכ ה’ מציו וראה בטוב ירושל כל ימי חיי" )תהלי פרק קכח פסוק ה(.
מתי אפשר לצפות לברכת ה’ מציו? כשרואי את "טוב ירושלי"" .וראה בני
לבני שלו על ישראל" )ש פסוק ו(.
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לפי הגמרא )מגילה ד יא/ב( ,סנחריב ,מל אשור ,כבש את כל העול חו
מירושלי .סנחריב שלח את צבאו לירושלי לצור על העיר .רבשקה ,שר צבאו של
סנחריב ,לעג לחזקיהו באמרו" :ועתה התערב נא את אדני את מל אשור ,ואתנה ל
אלפי סוסי א תוכל לתת ל רכבי עליה" )מלכי ב פרק יח פסוק כג( .הוא
ג חיר וגיד את ה’" ,איה אלהי חמת וארפד ,איה אלהי ספרוי הנע ועוה כי
הצילו את שמרו מידי :מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו את ארצ מידי ,כי יציל
ה’ את ירושלי מידי" )מלכי ב ש ,פסוקי לדלה(" ,וספרי כתב לחר לה’ אלהי
ישראל ,ולאמר עליו לאמר ,כאלהי גוי הארצות אשר לא הצילו עמ מידי ,כ לא
יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי...וידברו אל אלהי ירושלי כעל אלהי עמי האר מעשה
ידי אד" )דברי הימי ב פרק לב פסוקי יז ויט( .בליל הסדר 169ה’ שלח את מלאכו,
"וי במחנה אשור מאה שמוני וחמשה אל וישכימו בבקר והנה כל פגרי מתי"
)מלכי ב פרק יט פסוק לה ,וכ בישעיהו פרק לז פסוק לו(.
על נס זה ,הגמרא בסנהדרי )ד צד/א( אומרת" :ביקש הקדוש ברו הוא לעשות
חזקיהו משיח ,וסנחריב גוג ומגוג .אמרה מדת הדי לפני הקדוש ברו הוא :רבונו של
עול! ומה דוד המל ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפני – לא עשיתו
משיח ,חזקיה שעשית לו כל הניסי הללו ולא אמר שירה לפני – תעשהו משיח?"
ה’ הסכי ע מדת הדי ואנחנו עדיי מחכי למשיח.
היתכ שחזקיהו לא הודה להקב"ה על הישועה הגדולה שה’ עשה לו? אחרי
שחלה חזקיהו למות )ישעיהו פרק לח פסוק א( ,והוא התפלל ובכה אל ה’ )ש,
פסוקי ב’ג’( ,ה’ ענה לו באמרו לישעיהו" ,הלו ואמרת אל חזקיהו ,כה אמר ה’
אלהי דוד אבי ,שמעתי את תפלת ,ראיתי את דמעת ,הנני יוס על ימי חמש
עשרה שנה .ומכ מל אשור אציל ואת העיר הזאת ,וגנותי על העיר הזאת" )ש,
פסוקי ה’ו’( .הלא על זה כתוב" :מכתב לחזקיהו מל יהודה בחלתו ,ויחי מחליו"
)ש ,פסוק ט( ,והרד"ק )ד"ה מכתב( כותב" :כתב הודאה זו כשנתרפא מחליו ועלה
בית ה’ ,אמר הודאה להיות למזכרת על החסד שעשה עמו האל שהוסי על ימיו .וכ
רש"י בש תרגו יונת מפרש ש"כתב אודאה על ניסא דאיתעבד לחזקיה" .וראה
פסוק כ’ שחזקיהו כותב במכתבו" ,ה’ להושיעני ,ונגינותי ננג כל ימי חיינו על בית
ה’" .לכ קשה להבי את דברי הגמרא בסנהדרי שחזקיהו לא הודה לה’ ,ובייחוד
שרש"י )פסוק א ד"ה בימי הה( טוע ש"שלשה ימי לפני מפלתו של סנחריב חלה
חזקיהו ויו ג’ כשעלה בית ה’ הוא יו מפלתו של סנחריב והוא יו"ט ראשו של
פסח .וכ הרד"ק )מלכי ב פרק כ פסוק ו( טוע" :ומכ מל אשור אציל ,זה ראיה
169רש"י מגילה לא .ד"ה עוד היו ,רש"י ישעיהו פרק לח פסוק א ,ד"ה בימי הה ,ורד"ק מלכי ב
פרק יט פסוק לה .א ראה רש"י ישעיהו פרק ט פסוק ב ד"ה כשמחת בקציר ורש"י ישעיהו פרק ל
פסוק לב שליל ששה עשר בניס ,ליל קציר העומר ,היה.
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כי קוד מפלתו של סנחריב חלה חזקיה ",וכ היא משמעות הפסוקי כא )פסוקי
170
ה’ו’(.
רש"י )סנהדרי ד צד/א ד"ה כל הניסי הללו( מסביר שהגמרא כותבת "נסי"
בלשו רבי כי חזקיהו לא אמר שירה על שני נסי" ,שניצל מסנחריב ונתרפא
מחליו" .הלא דברי רש"י ה נגד פסוקי מפורשי בתנ" שחזקיהו כ הודה לה’ על
שנתרפא מחליו!
חו מזה ,המהר"ל )חידושי אגדות ,ש( שואל" :דברי אלו קשי להבי,
דבשביל שלא אמר חזקיה שירה לא עשה אותו משיח ,דמה עני שירה למשיח"?
כדי ליישב את כל השאלות ,נצטר להבי מהו תפקידו של המשיח .תפקידו
העיקרי של המשיח הוא ש"ילמד כל הע )כלומר ,ע ישראל( ויורה אות דר ה’"
)רמב" הלכות תשובה פרק ט הלכה ב( .171א ,משיח ישפיע על "ויתק את העול
כולו לעבוד את ה’ ביחד ,שנאמר :כי אז אהפו על העמי שפה ברורה לקרוא כול
בש ה’ ולעבדו שכ אחד )צפניה פרק ג פסוק ט(" )רמב" הלכות מלכי פרק יא
הלכה ד( .חזקיהו הצליח בתפקיד העיקרי של משיח ,וכמו שרש"י )שיר השירי פרק
ה פסוק ו ,ד"ה ומעי המו עליו( מפרש" :בא חזקיהו בנו )של אחז( ,ושב בכל לבבו
לדרוש להקב"ה ,וכל דורו שלמי ,לא ק דור בישראל כמות ,כמו שמפורש בחלק,
בדקו מד ועד באר שבע ולא מצאו ע האר .מגבת ועד אנטוכיא ,ולא מצאו איש
ואשה שאי בקיאי בהלכות טומאה וטהרה .וזהו וידי נטפו מור וגו’ ".וכ אנחנו
רואי מדברי רש"י )בראשית פרק ט פסוק יב ,ד"ה לדרת העול(" :נכתב )המלה
דורות( חסר ,שיש דורות שלא הוצרכו לאות )של הקשת( לפי שצדיקי גמורי היו,
כמו דורו של חזקיהו מל יהודה ,ודורו של רבי שמעו ב יוחאי" .לכ ,לפי הגמרא
בסנהדרי )ד צד/א( הוא נקרא חזקיה על ש ש"חיזק את ישראל לאביה
שבשמי".
לצערנו ,חזקיהו נכשל בתפקידו המשני ,לתק את העול לעבוד את ה’ ביחד.
שהרי "בעת הההיא ,שלח בראד בלאד ב בלאד מל בבל ספרי ומנחה אל
חזקיהו ,כי שמע כי חלה חזקיהו :וישמע עליה חזקיהו ,וירא את כל בית נכתה
את הכס ואת הזהב ואת הבשמי ואת השמ הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר
נמצא באוצרותיו ,לא היה דבר אשר לא הרא חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו :ויבא
ישעיהו הנביא אל המל חזקיהו ,ויאמר אליו ,מה אמרו האנשי האלה ,ומאי יבאו
אלי? ויאמר חזקיהו מאר רחוקה באו מבבל :ויאמר מה ראו בבית? ויאמר
חזקיהו ,את כל אשר בביתי ראו ,לא היה דבר אשר לא הראית בארצתי :ויאמר
ישעיהו אל חזקיהו ,שמע דבר ה’ :הנה ימי באי ,ונשא כל אשר בבית ואשר אצרו
אבתי עד היו הזה בבלה ,לא יותר דבר אמר ה’ :ומבני אשר יצאו ממ אשר
170א יש להעיר שהרלב"ג )מלכי ב פרק כ פסוק א( כותב" :בימי הה חלה חזקיה למות .אחשוב
כי אחר הספור הקוד היה זה ולא תפלא ממה שאמר ומכ מל אשור אציל כי כבר אפשר
שאסרחדו )בנו של סנחריב( היה מגז אל ירושלי":
171וכמו כ הרמב" )הלכות מלכי פרק יא הלכה ד( כותב" :וא יעמוד מל מבית דוד הוגה בתורה
ועוסק במצוות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכו כל ישראל ליל בה ולחזק בדקה
וילח מלחמות ה' – הרי זה בחזקת שהוא משיח.
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תוליד יקחו ,והיו סריסי בהיכל מל בבל) ".מלכי ב פרק כ פסוקי יב – יח(.172
מה היה הכשלו של חזקיהו פה?
הדבר מרומז בדברי הימי ב )פרק לב פסוק לא(" .וכ במליצי שרי בבל
המשלחי עליו לדרש המופת אשר היה באר ,עזבו האלהי לנסותו לדעת כל
בלבבו ".מה היה המופת? רש"י )מלכי ב פרק כ פסוק יב( טוע שהמופת הוא מה
שכתוב במלכי ב )ש ,פסוקי חיא(" .ויאמר חזקיהו אל ישעיהו ,מה אות כי ירפא
ה’ לי ועליתי ביו השלישי בית ה’ :ויאמר ישעיהו ,זה ל האות מאת ה’ כי יעשה ה’
את הדבר אשר דבר ,הל הצל עשר מעלות ,א ישוב עשר מעלות :ויאמר חזקיהו,
נקל לצל לנטות עשר מעלות ,לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות :ויקרא ישעיהו
הנביא אל ה’ ,וישב את הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר
מעלות 173:מיד בפסוק שלאחריו במלכי ב כתוב" :בעת ההיא שלח בראד בלאד ב
בלאד מל בבל ספרי ומנחה אל חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו ":וז"ל רש"י )ש(
"כי שמע )מל בבל( כי חלה )חזקיהו(  ...ואי שמע? למוד היה לאכול בשלש שעות
ביו ,ויש עד תשע .כיו שחזר גלגל חמה לחזקיהו ,ניעור בתשע שעות ומצא שהוא
שחרית .בקש להרוג את עבדיו .אמר ,את הנחת אותי ליש יו ולילה! אמרו,
גלגל חמה חזר .אמר לה ,מי החזירו? אמרו לו ,אלהיו של חזקיהו ,כדאיתא
בפסיקתא" . 174וכ הרד"ק )ש( אומר" :שלא היה עיקר שליחותו על חליו אלא על
המופת שנעשה לו על חליו וכ הוא בדברי הימי "לדרוש המופת אשר היה באר"".
א ,הרלב"ג )ש ד"ה ספרי ומנחה אל חזקיהו( כותב" :כבר ספר בספר דברי הימי,
כי רבי היו מביאי מנחה לה’ בירושלי ומגדנות לחזקיה ,והיה זה כ מפני מה
ששמעו מהמופת שעשה ה’ בחיל מל אשור ,אז ידעו כל ממלכות האר כי ה’ הוא
האלהי ,ולזה ספר זה ש אחר ספור זה המופת אשר עשה ה’ בחיל מל אשור".
בגלל "המופת" ,מל בבל רצה להכיר את ה’ יותר ,וכמו שמובא בשיר השירי רבה
)וילנא פרשה ג(" .בעת ההוא שלח מרד בלאד) ...ישעיה פרק לט פסוק א( ,אמרו:
מרוד עובד לחמה היה ,והיה למוד לאכול בשש שעות ,ויש לו עד ט’ שעות ,וכיו
שחזר גלגל חמה בימי חזקיהו מל יהודה יש לו ,ועמד ומצאו שחרית  ...אמר לה,
הנחת אותי יש כל היו וכל הלילה .אמרי ליה ,יומא הוא דחזר .אמר לה ,ואי זה
אלוה החזירו? אמרו לו ,אלוהו של חזקיהו החזירו .אמר לה ,וכי יש אלוה גדול
מאלהי? אמרו לו ,אלוהו של חזקיהו גדול הוא מאלהי .מיד שלח ספרי ומנחה
לחזקיהו .הדא הוא דכתיב" :בעת ההיא שלח מרוד בלאד" )ישעיה ,ש( ,ומה כתב
בה? שלו לחזקיהו ,שלו לאלהא רבה ,שלו לירושלי 175"...התרגו )דברי
הימי ,ש( מסביר ,ששלוחי מל בבל בקשו לראות את הלוחות ,וה’ התיר לחזקיהו
להוציא מהארו שבקודש הקדשי ולהראות!
לחזקיהו היתה אפשרות להשפיע על כל העול כולו .הבבלי עמדו
להיות מעצמתעל הבאה .א חזקיהו היה משכנע באמיתותו של היהדות והאמונה
172וכ מובא בישעיהו פרק לט פסוקי א – ז.
173וכ מובא בישעיה פרק לח פסוקי זח.
174וכ מובא בשיר השירי רבה )וילנא( פרשה ג.
175וכ מובא בגמרא סנהדרי ד צו/א.
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בה’ ,אז הבבלי היו מציפי את דבר ה’ בכל העול כולו )דעת סופרי דברי הימי
ב פרק לב פסוק כה( .ואל יהא דבר זה זר בעיני ,שהרי הרמב" )הלכות מלכי פרק
יא הלכה ד ,מהדורת שבתי פרנקל (176כותב" :וכל הדברי האלו של ישוע הנצרי ושל
זה הישמעאלי שעמד אחריו אינ אלא לישר דר המל המשיח ולתק העול כולו
לעבוד את ה’ ביחד .שנאמר כי אז אהפו אל עמי שפה ברורה לקרוא כול בש ה’
ולעבדו שכ אחד .כיצד? כבר נתמלא העול כולו מדברי המשיח ומדברי התורה
ומדברי המצוות ,ופשטו דברי אלו באיי רחוקי ובעמי רבי ערלי לב ,וה
נושאי ונותני בדברי אלו ובמצוות התורה .אלו אומרי מצוות אלו אמת היו
וכבר בטלו בזמ הזה ולא היו נוהגות לדורות ,ואלו אומרי דברי נסתרות יש בה
ואינ כפשוט וכבר בא משיח וגלה נסתריה .וכשיעמוד המל המשיח באמת ויצליח
וירו וינשא מיד ה כול חוזרי ויודעי ששקר נחלו אבותיה ושנביאיה
ואבותיה הטעו ".כעי זה כתב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי" :177הדתות האלה
ה אפוא רק הכנה והקדמה ל’משיח’ המיוחל ,אשר הוא הפרי ,ובאחרית הימי,
בהודות בו ,תהיינה ה פריו ,והיה הע כולו אחד  ,אז יעריצו את השורש אשר
לפני היו מבזי אות "...וראה דברי הרלב"ג )דברי הימי ב פרק לב פסוק כד( ,וז"ל:
"...ולא השיב חזקיהו להש"י כמו מה שגמל עליו מהטוב ,כי היה ראוי שיפרס לכל
גבורות הש"י ונפלאותיו למע יתישרו לעבודתו ,ולא עשה זה ,כי הבאי אליו מבבל
לדרוש המופת אשר היה באר ,לא נת בו חזקיה הכבוד להש"י ,א התכבד בפניה
להראות לה גדולתו וכל בית נכותו ,ועל זה היה עליו קצ "...א כ ,במקו
להראות לשלוחי מל בבל את רוחניותה של היהדות ,חזקיה הראה לה מטריאליז,
עושרו הגדול ורכושו .מיד ,ישעיהו הודיע לחזקיה שהחמי הזדמנותו )מע לועז
מלכי ב פרק כ פסוק יד( .לכ ,במקו שה’ יעשנו משיח ,ישעיהו הודיע לחזקיה על
החורב העתידי של הבית הראשו על ידי הבבליי!
לפי זה ,חזקיה ודאי שר שירה ,והפסוק בישעיה )פרק ל פסוק כט( מצביע על זה.
"השיר יהיה לכ כליל התקדש חג ,ושמחת לבב כהול בחליל לבוא בהר ה’ אל צור
ישראל ".רד"ק )ש( מפרש" :הלילה של חג ששמחי בו ואומרי בו שיר ,כ יהיה
לכ זה ביו מפלת מחנה אשור ,שתשמחו ותשירו ותהללו לאל שעשה לכ נס
גדול ,והשיר הזה הוא בפה ...שיבאו בהר ה’ שהוא בית המקדש לשיר ולהלל ש אל
צור ישראל שהיה צור חזק ע מל אשור .ורז"ל פירשו כי בליל פסח היתה מגפת
מחנה אשור ,שנאמר :השיר יהיה לכ כליל התקדש חג שאומרי בו שירה והלל זהו
ליל הפסח ".רש"י )ש( מרחיק לכת ומעיר ש"נראה מקרא זה כאילו בא ללמד על
סנחריב ,ולימד על פרעה שאמרו הלל בליל אכילת פסחי ,מדרש תהלי" .א,
חזקיה נכשל בזה שרק שר ע בני ישראל .הוא התרשל מלשיר "שירת המשיח" ,שיר
המיועד לאומות העול ,לקרב לעבודת ה’ .וכ איתא בשיר השירי רבה פרשה ד.
"...וראוי חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחריב ,דכתיב) :דברי הימי ב פרק לב פסוק
כה( "ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו") ,למה( "כי גבה לבו" .את חמי )בא וראה( ,חזקיה
מל וצדיק ,ואת אמרת "כי גבה לבו"? אלא גבה לבו מלומר שירה .אתא ישעיה
176קטע הזה חסר ברוב הדפוסי מטעמי צנזורה.
177מאמר ד סעי כ"ג ,הוצאת דביר
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לגביהו דחזקיהו וסיעתו ,אמר להו )ישעיהו פרק יב פסוק ה( "זמרו ה’" .אמרו ליה,
למה? "כי גאות עשה" .אמרו ליה ,כבר "מודעת זאת בכל האר"  ...אמר רבי לוי,
אמר חזקיהו ,מה אנו צריכי לומר נסיו וגבורותיו של הקב"ה ,כבר מודעת זאת מסו
העול ועד סופו! לא כבר עמד גלגל החמה באמצע הרקיע ,וראו נסיו וגבורתו של
הקב"ה עד סו העול!" .זרעי של אמונה בה’ נטע ה’ בעצמו ,א חזקיה לא השקה
את אות הזרעי ולא גדל עד שיתנו פירות.
לעומת זאת ,דוד המל שר "שירת המשיח" א שלא נעשה המשיח .דוד תיק
שהלויי ישירו כל יו בבית המקדש" :הודו לה’ קראו בשמו ,הודיעו בעמי
עלילתו) :דברי הימי א פרק טז פסוק ח(  ...שירו לה’ כל האר ,בשרו מיו אל יו
ישועתו :ספרו בגוי את כבודו ,בכל העמי נפלאותיו :כי גדול ה’ ומהלל מאד,
ונורא הוא על כל אלהי :כי כל אלהי העמי אלילי ,וה’ שמי עשה :הוד והדר
לפניו ,עז וחדוה במקומו :הבו לה’ משפחות עמי ,הבו לה’ כבוד ועז" )ש ,פסוקי
כגכח( .המיוחס לרש"י )ש ,פסוק ח( מפרש" :הודיעו בעמי עלילותיו – מעשה
גבורותיו ונפלאותיו שפעל ע הארו" .וכ רש"י מפרש בפסוק כ"ד פעמיי! דבור
המתחיל של פסוק כד מתחיל בפסוק כג ע המלה "שירו"" .שירו לה’ כל האר בשרו
מיו וגו’ .ספרו – ישועה שעשה לנו כשגלה הארו אל אר פלשתי :בכל העמי
נפלאותיו – שעשה ע הארו ".הלויי התחילו שיר ע המלה "קראו" )פסוק ח(.
הרמב" מפרש את הפסוק..." :ויב )אבר( ש מזבח לה’ ,ויקרא בש ה’ )בראשית
פרק יב פסוק ח(" :ויקרא בש ה’ – פירש אונקלוס שהתפלל ש ...והנכו שהיה
קורא בקול גדול ש לפני המזבח את ש ה’ ,מודיע אותו ואלהותו לבני אד ,כי
באור כשדי היה מלמד ולא אבו שמוע ,ועתה כשבא באר הזאת שהובטח בה
"ואברכה מברכי" ,היה למוד ללמד ולפרס האלוהות .וכ אמר הכתוב )בראשית כו
כד( ביצחק אשר הל אל נחל גרר והובטח "אל תירא ,כי את אנכי" ,שבנה מזבח
"ויקרא בש ה’" .כי )יצחק( בא במקו חדש אשר לא שמעו את שמעו )של ה’( ולא
ראו את כבודו ,והגיד כבודו בגוי הה .ולא נאמר ביעקב כ מפני שהוליד בני
רבי כול עובדי ה’ ,והיתה לו קהלה גדולה נקראת עדת ישראל ,ונתפרסמה
האמונה בה ,ונודעה לכל הע ,וג כי מימי אבותיו נתפרסמה בכל אר כנע .וכ
אמרו בבראשית רבה )לט טז( מלמד שהקריא )אבר( שמו של הקב"ה בפי כל בריה".
אחרי שהרד"ק מפרש את הפסוקי בפרק זה )בדברי הימי א פרק טז( על הארו
שנשבה על ידי הפלשתי )בפסוקי ח ,כג ,כו ,כז( ,הוא כותב )פסוק כח(" :הבו לה’
משפחות עמי – כי כל העמי הרואי והשומעי זה ,יתנו הכבוד וההוד ,וכ טע
כל הפסוקי והמזמור האלו ,א על פי שנאמר על עני הארו ,ענינו ג כ על העתיד
של הגלות הזו ,כשיראה הש נפלאותיו ,כשיוציאנו מהגלות ויקבצנו ,יראה
נפלאותיו לנו עד אשר כל הגוי יתנו לו הכבוד והעוז ,כמו שאמר :והיה ה’ למל על
כל האר ,כמו שאמר :הנה ויאמרו בגוי ה’ מל ,וכ אמר :ירע הי ומלואו ,יעל
השדה ,וכ אמר בקבו גליות :ההרי והגבעות יפצחו לפניכ רנה ,וכל עצי השדה
ימחאו כ ,ואז יאמרו אלה לאלה הודו לה’ כי טוב כל"ח" .הרד"ק )פסוק כג( מעיר
ש"אמרו רבותינו כי הודו לה’ )פסוקי ח – כב( אמרו בבקר ,ושירו לה’ )פסוקי כג 
לו( בי הערבי ,וכ אמרו כל אות שני המזמורי בכל יו לפני הארו כל הימי
עד שהביא שלמה את הארו לבית עולמי ".עכשו אנחנו מביני את דברי הגמרא
בסנהדרי )ד צד/א(" :אמרה מדת הדי לפני הקדוש ברו הוא :רבונו של עול! ומה
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דוד מל ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפני – לא עשיתו משיח ,חזקיה
שעשית לו כל הנסי הללו ולא אמר שירה לפני – תעשהו משיח?" דוד רצה
שרוחניותו של הארו והמקדש ישפיע לא רק על יהודי ,אלא ג על הגוי.178
אנחנו צריכי להיות מודעי לבקשתינו ל"שירת המשיח" בתפלתנו .בשמונה
עשרה ,אנחנו מתחילי ב"מודי אנחנו ל" ומסיימי "וכל החיי יודו סלה ".וכ
ב"עלינו" ,אנחנו מתחילי "עלינו לשבח לאדו הכל" ומסיימי "וכל בני בשר יקראו
בשמ".
ג בהלל ,אנו שרי" :ל אזבח זבח תודה ובש ה’ אקרא :נדרי לה’ אשל נגדה
נא לכל עמו :בחצרות בית ה’ בתוככי ירושלי הללו יה) :תהלי פרק קטז ,פסוקי
יז –יט( .בפרק הבא ,אנחנו ממשיכי ושרי" :הללו את ה’ כל גוי שבחוהו כל
האומי! )תהלי פרק קיז פסוק א( .מובני היטב דברי הרד"ק )ש( ש"זה המזמור
משני פסוקי לבד והוא לימות המשיח ".ומעניי מאד שהמלבי" מבי ששני
הפרקי )קטז וקיז( מדברי על זמנו של משיח הפוטנציאלי ,על זמנו של חזקיה.
עלינו לזכור מה אנו באמת מבקשי כשאנו אומרי בקול ר פעמיי בשנה,
בליל הסדר ובמוצאי יו"כ" ,לשנה הבאה בירושלי".

 178יש להעיר שהמלי "הודו לה' קראו בשמו ,הודיעו בעמי עלילתיו" מופיעות שלש פעמי
בתנ" .פעמיי מלי אלו נאמרו על ידי דוד )תהלי פרק קה פסוק א ודברי הימי א פרק טז פסוק
ח( ופע על ידי ישעיה )ישעיה פרק יב פסוק ד( .לפי המדרש )שיר השירי רבה פרשה ד פסקה כ(,
ישעיה הוכיח את חזקיה מהפסוק שלאחריו )פסוק ה( וביקש ממנו לשיר את שירו של המשיח!
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