The Great Jewish Books Course
The Chofetz Chaim: Reb Yisrael Meir Hakohen Kagen
Rabbi Yechezkel Freundlich
A. Legendary figure, bridges two worlds: Chofetz Chaim and Mishna Brurah
B. Until age 30 (1840-1870)
a. Blended family, Father’s death and marriage
i. 11 year old nephew
ii. Mrs. Chofetz Chaim
1. Tailor, Shabbos afternoon
b. Depression
c. Simplicity
i. Just passing through, In learning, Rebbe of the lower classes, R’ Hirsch
C. Sefer Chofetz Chaim (1878)
a. Tehillim (34:13-14): Which man desires life, who loves days of seeing good? Guard your
tongue from evil, and your lips from speaking deceit.
b. Why did he write it?
i. Son’s belief
ii. Introduction – Self imposed Exile
1. Snake, Yosef, Moshe, Spies, Destruction of Temple
2. Blemishes our Holy words
3. There will be a King in Yeshurun
c. The 17 prohibitions
(#1) One who gossips about his friend violates a Biblical prohibition, as it is written, “You shall
not be a gossipmonger among your people (Vayikra 19:16)” What is considered a
gossipmonger? One who “carries” stories and goes from one person to another saying, “Let me
tell you what so and so said to me about you”, or “I heard so and so did this, that or the other to
you…” Even if he speaks the truth, he destroys the world.
And there is a violation even worse than this, and that is lashon hara, which includes speaking
despairingly about another, even if what he says is true.
But one who speaks lies about another, violates the probation of motzei shem ra (spreader of a
bad name).

d. The 14 positive mitzvos
i. Remembering Miriam, love your neighbor, judging favorably
e. Speaking/Accepting, when there is a concern
D. Travels and sales
a. Travelled about to pre-sell copies

b. Personally checked each one
c. Selling to the wealthy
d. Giving change
e. Stealing from the Chofetz Chaim
E. The Mishna Brurah (1880-1908)
a. Structure: the three components on Orach Chaim
Orach Chaim

Yoreh Da’eh

Choshen Mishpat

Even Ha’ezer

Daily living

Shchita

Monetary Law

Marriage

Tallis/tefillin

Kashrus

Loans

Divorce

Davening

Niddah

Damages

Shabbos

Mourning

Brachos
Yom Tov

Wake up
Tallis/tefillin
davening

Brachos

Shabbos

Eruvin

Pesach

Sukkos

Yom tov

Chanukah
Purim

b. Selections
i. 1:1
ii. Shabbos intro
iii. King’s gifts (Tzitzis and Shema)
F. Final Stories
a. Other books
i. Ahavas Chesed, Jews in Czarist Army, Jews in America, Temple Service
b. Temper and notebook
c. Giving mussar:
i. to young Kollel man, refugees in Smilowitz, smoking on Shabbos
d. Joint Distribution Committee

”1. Shulchan Aruch 1:1 “One should arise like a lion to greet the morning in the servicer of one’s creator
(1) Mishna Berurah: IN ORDER TO SERVE HIS CREATOR - because for this was man created. As the text
says "Every one that is called by My name, and whom I have created for My glory... " And even if his Evil
'?Inclination advises him in the winter and says 'How will you arise in the morning, because it is very cold
or in the summer advises and says 'How will you arise from your bed, when you still have not slept to
your satisfaction?' Overcome him and do not listen to him, and think to yourself: If I had needed to arise
to appear before a king of flesh and blood, how carefully and zealously would I arise and awaken in
order to prepare myself for this service? All the more so and obviously, before the King of kings the Holy
One blessed is He.
2. Shulchan Aruch 8:11 “The primary mitzvah of the Tallit Katan is to be worn on one’s garment, so that
”one will always see the strings and remember all of the mitzvot
(כו) יראהו – כמה דכתיב" :וראיתם אותו וזכרתם" וגו' .ואותן האנשים המשימין הציצית בהמכנסים שלהם ,לא די
שמעלימין עיניהם ממאי דכתיב" :וראיתם אותו וזכרתם" וגו' ,עוד מבזין הן את מצו ַת השם יתברך ,ועתידין הן ליתן
את הדין על זה .ומה שאומרין שהולכים בין הנוכרים ,לזה היה די שישימו הציצית בתוך הכנף .ואילו היה להם איזה
דורון ממלך בשר ודם שחקוק עליו שם המלך ,כמה היו מתקשטין בו לפני האנשים תמיד; וקל וחומר בציצית,
שמרמז על שם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,וכדלקמן בסימן כ"ד סעיף ה' – כמה מתכבד האדם הנושא
שמו עליו! ואמרו חז"ל" :הזהיר במצו ַת ציצית ,זוכה ורואה פני השכינה" .ומשמע מן הכתובים ,דהיהודים שישארו
לעת קץ יהיו מצויינים במצווה זו ,כמה דכתיב" :ובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי"
כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה ):שבת לב ב( ואמרו חז"ל על זה ).זכריה ח ,כג( 'וגו
'.מאות עבדים וכו
3. Shulchan Aruch 61:1 “One should read Kriat Shema in great intention, with fear, trepidation,
”trembling and awe
(ד) ברתת וזיע  -כתב הטור בשם רב עמרם לישוייה איניש לק"ש בכל זמן דקרי לה כפרוטגמא חדשה [הוא כתב
צווי המלך על בני מדינתו] ויחשוב בלבו אלו מלך ב"ו שולח פרוטגמא חדשה בודאי היו כל בני המדינה קוראין אותה
באימה ויראה ברתת וזיע ק"ו לק"ש שהוא פרוטגמא של מלך ממ"ה הקב"ה שחייב כ"א לקרותה באימה ויראה
ברתת וזיע וכתב הפרישה דלהכי המשילו לפרוטגמא כתב וצווי המלך לומר לך שלא תקרא ק"ש בחטיפה ובמרוצה
ובעירבוב הדברים אלא במתון מלה במלה ובהפסק בין דבר לדבר כאדם הקורא צווי המלך שקורא במתון גדול כל
צווי בפני עצמו להבינו על תכונתו כך יקרא ק"ש כל צווי וצווי עונש ועונש הנזכר בו ישים אל לבו להבינו כי הוא צווי
:המלך הגדול ברוך הוא

