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Entering, Emerging and Elevating from Quarantine 
Shabbat Shuva 5781 ▪ Congregation Keter Torah 

Part I: Introduction 
 

A Yearly Quarantine - in the part that we absolutely can’t skip         
 

 משנה מסכת יומא פרק א משנה א  )1
לו   ומתקינין ללשכת פלהדרין כהן גדול מביתומפרישין   שבעת ימים קודם יום הכפורים 

  כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול
 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ג ) 2
שבעת ימים קודם ליום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכתו  

אותו מאשתו כל    ומפרישין ודבר זה קבלה ממשה רבינו,  שבמקדש
 שבעת ימים אלו שמא תמצא אשתו נדה

 
Note: Spending a/this year studying this part – Introduction to p28   ספר וכפר
 בקודש פיוטי עבודת יוה״כ
 
(Some) Other Forced Relocations: Are these punishments, deterrents 
or development opportunities? Is the KG separation process similar?   
 

Biblical Narrative Quarantines: Gan Eden & Kayin, Miriam & Yonah 
 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לז עמוד ב) 3
, מעיקרא כתיב והייתי נע ונד  : גלות מכפרת עון מחצהואמר רב יהודה בריה דרבי חייא

שלשה דברים, שנאמר (כה   גלות מכפרתולבסוף כתיב וישב בארץ נוד. אמר רב יהודה 
אמר ה' וגו') הישב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיוצא ונפל אל הכשדים הצרים  

 עליכם יחיה 
 
 טז  פסוק  ד פרק   בראשית פרשת  בראשית  י" רש) 4

 :שם  נדים  הגולים  שכל  בארץ  -  נוד  בארץ    :העליונה דעת כגונב  בהכנעה  יצא -  קין ויצא 
 

 טז  פסוק  ד פרק   בראשית פרשת  בראשית  ש " רא )5
  גדול  ל "וא הוא ברוך הקדוש לו ונגלה מבוראו   במנעלים יצא   קין ויצא
  עוני   גדול  ואמר תשובה  לעשות התחיל  קין  ששמע כיון  מנשא עונך 

  ל "א  עון נושא  ונקראת ותחתונים  עליונים   טוען אתה  ואמר מנשא
  יוצא שהוא  עד  מחצה אבל  תשובה עשית  אתה הוא  ברוך  הקדוש

  אבוד  הייתי  שהודיתי  אלמלא   ל"א  בדיניך  יצא ומה  ל"א  אדם  בו פגע 
 :'לה להודות   טוב  ואמר  אדם  תמה שעה   באותה  העולם  מן

 
 

Integrated into 
the Avoda 
 

Human Role: 
Exile as Part of 
the Development 
Process 
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Entering, Emerging and Elevating from Quarantine 
Shabbat Shuva 5781 ▪ Congregation Keter Torah 

Halachic: Mournful, Reflective & Repentant 
• Avel (MK) 

• Metzora (MK shiurim): 
Punishment & Development leads to Reentry 

 
 תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז עמוד ב ) 6

הוא הבדיל בין איש  מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? 
 אמרה תורה: בדד ישב וגו'.   לפיכךו, לאשתו בין איש לרעה

 
 בכור שור ויקרא פרשת תזריע פרק יג פסוק מה ) 7

, שהוא כמנודה לשמים, שפרשו  ינהג מנהג אבילותוהצרוע. אכולהו קאי, 
. ואמרו רבותינו  וטמא טמא יקרא, שירחיקו ממנו ו]בניו, מעל[יו אשתו 

 שצריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו 
 
 אמת ליעקב ויקרא פרשת תזריע פרק יג פסוק מו ) 8

עיקר עונש הנגעים הוא רק בשביל שיגלו מן השמים   אלא ודאי דכל 
שיהיה רחוק מבני  שהוא נזוף, והיא פשוטה כנבואה, ותיקונו הוא  

ובאם אינו מקבל עליו להיות מתנהג    שתביאו לידי תשובה,אדם והתבודדותו היא היא 
, אלא שלטובתו הוא שלא תקלקלו החברה והצוותא, והיינו שהוא  ביכלתו  כשורה אזי הוא 

 .ניזוק ע"י הצוותא והחברה, והרי הוא כמו מזיק וניזק שצריך שמירה מצד עצמו 

 
 

 בכור שור דברים פרשת האזינו פרק לב פסוק יב ) 9
בדד, אלא הולך  בדד: לשון בטח, כי מי שהוא מתפחד אינו יושב 

אנשים. אבל מי שהוא בטח, אינו צריך חבורה ויושב בדד,   - לחבורת 
 יעקב"   -וכן הוא אומר "בטח בדד עין 

Deterrent 

Teshuva when 
Away & Alone 

Bidud 
Celebrated 
this morning 
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 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יז עמוד א ) 10
אין מנדין אותו, אלא אומר לו:   - אב בית דין שסרח 
 ) י –מלכים ב פרק יד פסוק ט  (  הכבד ושב בביתך

 
 ב"ח יורה דעה סימן שלד ) 11

 ומרים לו הכבד ושב בביתך דהיינו נידוי בצינעא 
 

 שו"ת משנה הלכות חלק יז סימן עא )  12
  פרישות בימי הזקנה 

ב' לס' ותרי"ג מצות שמרתי התשנ"ח ברוקלין נ"י  
 .יצו"א

לעומת אלו ששבו לעת זקנתם אמר אשרי יושבי ביתך שכן אומרים לו לצורבא מרבנן  
ואמר אשרי יושבי ביתך נגד זה שחטא ועשה  שסרח הכבד ושב בביתך (מו"ק י"ז ע"א), 

 ,וחתר לו הקדוש ברוך הוא תחת כסא כבודו וקיבלו תשובה 
 

 אור החיים פרשת תזריע פרק יג פסוק מו  )13
מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו ודרשו ז"ל (ילקוט  

תתר"מ) יעויין שם דבריהם. ועיין מה שכתבתי  
 הלא אם תטיב שאת (בראשית ד ז) בפסוק  

 
• *Miklat – Punishment, Protection & Development 

• Choosing to be with the right people 
 

 ספר החינוך פרשת מסעי מצוה תח  )14
ערכם נבחרה ארצם   ומפני גודל מעלתם וכושר פעלם וחין 

לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מארצות שאר השבטים,  
. ועוד  אולי תכפר עליו אדמתם המקודשת בקדושתם 

טעם אחר בדבר, כי בהיותם אנשי לבב ידועים  
ידוע לכל שלא  במעלות המדות וחכמות נכבדות, 

, ואף כי  ישטמו הרוצח שינצל אליהם ולא יגעו בו 
גואליהם אחר אשר  יהרוג אחד מאוהביהם או מ

בפתע בלא איבה יהרגנו. ועל השבט הזה הנבחר  
נאמר [דברים ל"ג, ט'] האומר לאביו ולאמו לא  

כלומר שלא יעשו דבר בעולם זולתי מדרך  ראיתיו, 
, ולא יטה לבם אהבת אדם, ואפילו אהבת אב ואם ואחים ובנים  היושר ועל כיוון האמת 

ת שאר בני אדם. ועוד כתבתי בענין עוד  שהטבע תחייב אהבתם ותכריחה, וכל שכן אהב
 .] טענה אחרת בסדר בהר סיני מצות לא תעשה י"א בסימן שמ"ג [מצוה שמ"ב

 
 

Shelter in Place 
M. Elon, Ha-Mishpat ha-Ivri 
pp 197-198 Historical 
Applications of House 
Arrest 
 
Contemporary Option: 
Reflection from the Anguish 
of Lockdown- Elderly 2020 

Quarantine as an 
Opportunity- Freedom of 
Choice what to do with it 

  :כמה טוב שבאת 
 מפסיק לרוץ 
 נושם מעט 
 עיר מקלט 

 וכמה טוב שבאת 
 כמה טוב שבאת 
 שבת מלכה שלי 
 אני אסיר תודה
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Self-Imposed Quarantine/Relocation i.e. Changing “Go-To” Places 
 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ד ) 15
להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי   מדרכי התשובה

ובתחנונים ועושה ג צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר  
שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה  

שגלות מכפרת עון    ,וגולה ממקומו אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה 
 .מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח

 
 בהלכו לקבל עליו יסורי הטלטול והגולה."  " 
 ר' אברהם בן הגר"א, ס' סערת אליהו  -
 
 
כשאני קורא את המילים הללו אני שומע בקשה ממקום   

אני אחר. גדול   -אפילו תפילה חרישית   של ענווה פשוטה, 
מאחל לכולנו חודש אלול של התחדשות של געגועים של  

נגיעה בעומק המתוק של אהבה אהבה החבויה בנו  
 אהרן  ❤ ומהבהבת בנשמה שנה טובה

 
 
  

Geographic Analysis 
of Rambam 

Historical 
Examples 
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Part II: וגולה ממקומו: Objective? Does It 
Always Mean a Geographic Relocation? 

 
• Apparent Source for Rambam 

• Notice the role of Avraham as the model for transformation (sin?) 
• Why did Rambam use a different source? 

 
 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב ) 16

,  ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואמר רבי יצחק: 
  - אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה. צדקה 

דכתיב ויצעקו אל ה' בצר   - דכתיב וצדקה תציל ממות, צעקה 
דכתיב שרי אשתך לא   - להם וממצקותיהם יוציאם, שינוי השם 

תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וכתיב וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן, שינוי  
את מעשיהם, וכתיב וינחם האלהים על הרעה אשר דבר  דכתיב וירא האלהים  -מעשה 

ויש אומרים: אף שינוי מקום, דכתיב ויאמר ה' אל אברם לך לך  לעשות להם ולא עשה.  
 ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דאהניא ליה  -. ואידך  מארצך, והדר ואעשך לגוי גדול

 
 חדש מספיק הלכות תשובה פרק ב הלכה דביאור  )17

ואף על גב דאמרו שם דבכל חד מנייהו סגי כלומ' אדם  
התשוב'  שעשה תשובה בלבו ועושה חד מכל הני מ"מ  

 :הגמורה היא בהיות לו החמשה תנאים ובאחד אינו אלא לקרוע ג"ד
 

So why not include all in the TTT Piyut? 
 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת ראש השנה דף טז )18
כו' ונראה דר"י לטעמיה דאמר   צעקה  צדקה ד' דברים מקרעין גזר דין כו' 

לעיל יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין ומייתי גבי צדקה 
וצדקה תציל ממות דהיינו גם אם נגזר לאדם מיתה צדקה תצילנו   מדכתיב

שינוי מעשה היינו  ממנו וכן בצעקה מדכתיב ממצוקותיהם יצילם מצוקה משמע גזר דין וכן  
מדכתיב וירא אלהים את מעשיהם כי שבו וגו' ואלו הג' יסדן הפייט תשובה תפלה   תשובה 

   צדקה מעבירין את רוע הגזרה 
ינוי מקום לדברי י"א לא זכרן הפייטן שהם גם כן מעבירין הגזרה  אבל שינוי השם וש

בזה דלא זכר הפייטן אלא אלו ג' רוע הגזרה  כדקאמר הכא ולפום ריהטא איכא למימר 
לא באו  דושינוי מקום שבאו לכפרה על הגזרה שבאה בשביל חטא משא"כ שינוי השם 

ושינוי המקום מאברהם  לשנות הגזרה שבאה על חטא דהא שינוי השם משרה יליף 
צוה לשנות שם שרה ומקום דאברהם וכ"כ בעל י"מ וז"ל מיהו שינוי  דודאי לאו משום חטא  

השם ושינוי המקום לא מצי' לאוקמיה אלא במי שגזרתו בלי חטא כי בהשתנות כו' דאלו  
זה כו' עכ"ל ע"ש באורך אבל הסמ"ג עשין י"ז כתב שטעם  משום חטא מה יועילנו שינוי ה

Part of the Highest 
Atonement Achievement 

Part of the 
Teshuva 
Process 
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בשינוי השם כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותו מעשה עכ"ל וכה"ג כתב הר"ן  
והוסיף בשינוי המקום היינו טעם לפי כשאדם גולה ממקומו לבו נכנע עכ"ל ולפי זה  

 בלא   וכן נראה דאין סברא דשינוי השם בעלמא  שפיר נמי באו על חטא
 
• Clear formulation of what the change does (aside from distancing from 

“bad neighbors”) 
• Vulnerable & Submissive when not in control (See the Rambam) 

• My father “Go away for the YN” – “Going” to Slichot 
 

 מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב    חידושי הריטב"א) 19
וכמו שאמרו (מו"ק י"ז א') אם רואה   שזה מכניעו מאדויש אומרים אף שינוי מקום. פי'  

אדם שיצרו מתגבר עליו כיצד יעשה ילבש שחורים ויתכסה שחורים וילך למקום שאין  
 מכירין אותו 

 
 מסכת ראש השנה דף ג עמוד ב   ר"ן על הרי"ף ) 20

ושינוי מקום  שינוי מקום. מאברהם שלא זכה לבן עד ששנה מקומו והלך לארץ ישראל  
גולה ממקומו לבו נכנע ואידך דלא חשיב ליה שינוי מקום אמר  היינו טעמא לפי שכשאדם 

 לך זכותא דארץ ישראל גרמא ליה
 

 מסכת אבות פרק ד משנה יד) 21
רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא  

 :שחביריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל תשען אחריך
 

 בועז מסכת אבות פרק ד אות ב    -תפארת ישראל ) 22
 וזה לג' טעמים,  

,  דהרבה שעשוע ילדות וחבירים ששמחו נפשו בשחרית ימיו )א
. ובביתו ההרגל  מוכרח לעזבם ברצותו לעלות בסולם ההשכלה

 יכריחו לבלי לפרוש מהם.  
על חיק אבותיו, רחמי   , דבשבתובבית אביו ישאר תמיד ילד )ב

יולדיו ישכרוהו באהבתם, ויישנוהו על ברכי תפנוקיהם, וישכח גם  
 הוא תכליתו להתחזק להיות איש.  

הדבר ידוע שהאדם יתאמץ יותר לעשות טוב מתוך חפשיות,   ) ג
. אולם בעודו בבית אביו. לא תתאמץ נפש הבן  ממה שיעשה ע"י הכרח מאחרי' 

 בגרם המעלותהמשכיל להשגיח על עצמו להתעלות 
 

 קהלת רבה (וילנא) פרשה ז   )23
חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי כל זמן שהיה קיים היו  

יושבין לפניו, כשנפטר הלכו ליבנה, והלך ר' אלעזר בן ערך אצל אשתו  
אצלו ולא באו,   , מקום מים יפים ונוה יפה, המתין להם שיבאו לאמאוס 

The Value of 
Leaving & Where 
You are Headed 

Exile (to the 
right venue) 
as Crucial 
Element to the 
Development 
Process: The 
Need for 
Independence 

Choosing the 
wrong place 
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, אמר לה הן צריכין  אמרה מי צריך למיכיון שלא באו בקש לילך אצלם ולא הניחתו אשתו, 
לי, אמרה לו חמת העכברים מי דרכו לילך אצל מי, העכברים אצל החמת, או החמת אצל  

 ,העכברים, שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו 
 

• Important Conceptual Source (RM plus SB) & Back to the Chinuch 
regarding Ir Miklat 

• Cheshbon Hanenesh & Concrete Mechanisms for connecting to 
Hashem 

 
 משה שטרנבוך :  תשובה הדרך ל  )24
אבל בזמן הזה שהגלות מטריד מעבודת השם יתברר יגלה לבתי  ולה ממקומו וג

מצוה וגמ"ח ואפילו ביום קר וייחשב לו    כנסיות ובתי מדרשות ורגליו ירוצו לדבר
   לגלות

ויש טועים שבעל תשובה צריך להיות בעצבות ביגון ואנחה תמיד  
על חטאיו אבל בזה לפעמים מסתכן כשמתעצב עד שהוא עלול  
אפילו בדרך זה לירד מטה מטה עד שיוצא מדעתו ומעולמו רק  

חובתו לצעוק תמיד לפני ה' לסלוח לו ומרבה במצות ומעשים  
הפגם שפגם   טובים ואינו שוכח או מסיח דעתו ומתאונן מגודל

בשעתו אבל הוא תמיד בשמחה שעכשיו זכה להכיר האמת ולשוב  
לאלוקינו ית"ש וד"ז יסוד ועיקר גדול בתשובה אף שהרמב"ם  

בעל תשובה צריך להתנהג  סתם ולא ביאר להדיא הדברים 
בדרכים שהביא הרמב"ם כאן ויתכפר לו ולא הביא מיגון  

א וחוזר  ומרירות רק תכליתם ובעל תשובה מתאונן על שחט
 'לה

 
 שו"ת שיח יצחק סימן תנח  )25

 .שינוי מקום למקום באותו חדר לאיש חולה ב"מ
במה ששאל אותי אי אית מששא בהאי דבר ששמע לאיש חולה  

 .מסוגל שישנה ישיבתו או מיטתו מחדר לחדר, ומה טעם יש בדברב"מ, 
הנה לענ"ד יש מקור לדבר זה, בחז"ל במס' ר"ה ששם אמרו (בדף ט"ז ע"ב) א"ר יצחק ד'  

ויש   שה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעדברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה, 
ויאמר ה' אל אברם לך לך וגו' והדר ואעשך לגוי גדול,    , שנא'אומרים אף שינוי מקום 

 ואם שחז"ל דחו 
ומצאתי בס' דעת קדושים להגה"ק מבוטשאטש ז"ל בה' מזוזה (יו"ד סי' רפ"ו אות ד')  

וז"ל מזוזות ומשקוף ע"י צוה"פ שמחלק חדר א' באמצע הו"ל כב' חדרים, מיירי בזה  
והועתק לעיל סוס"י קט"ו עיין שם, הרי דס"ל להגה"ק   לענין שינוי מקום לבטל הגזירה 

קים מה"ט חדר א' לב', ודו"ק. ובשם הגה"ק בעל שו"ת  ז"ל שמועלת סגולה זו אפי' בשחול
להחליף מושבו דהחולה מחדר לחדר  מהרי"א ז"ל שמעתי בקיץ שנת תרס"ט שאם בא"א 

“Joyful” (vs RY) 
Opportunity & 
Experience of 
Growth 

Even in same 
house - or room 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9A
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ויקבע מושבו במטה אחרת מסוגלות ובדוק ומנוסה לרפואה   ה מיטתומסוגל ג"כ בישנ
 .וב ירדפונוולבטל מעליו הג"ד שיהפך לטובה. והי"ת ישמרינו מכל חולי ומכאוב ואך ט

 
 לט  -בעל שם טוב דברים פרשת עקב אות לו  ) 26

 ,לב) מחמת התבודדות מבני אדם  לו. מפני מה יזכה לדביקות
 

 מקור מים חיים דברים פרשת עקב הערה לב ) 27
יכול  יתבודד בעצמו עם הבורא יתברך שמו, ולפעמים כשהוא דבוק, 

 להתבודד בעצמו אפילו בבית שיש בני אדם 
 

 ספורנו במדבר פרשת שלח פרק יג פסוק כב) 28
 על קברי אבות  ולהתפלל  להתבודד  הוא לבדוויבא עד חברון. 

 
 אברבנאל פרשת קרח )29

והבין שלשה המחלוקת שהיו מכוונים בדבריהם וזהו וישמע משה שהוא  הנה משה שמע 
ית' צוה אותו מה יעשה   בנה ונפל על פניו אם לדרוש את ה' לדעת מה יעשה והוא מלשון ה

 .או להתבודד בעצמו מה לעשות 
 

Summary: Imposed or self-enacted quarantine (*change of status 
quo* venue) as an opportunity for growth. 

 
Is it a Guarantee?   R Mayer Twersky 
https://www.torahweb.org/audio/rtwe_070520.html 
Nothing external can impose change. The Koach Habechira is 
too great. The post Noach story as the proof. Ignored in 
Rambam Avodat Kochavim.  
 

It is now time to meet the Kohen Gadol – What do we do while in 
quarantine and do we come out better because of it? 

  

Even in 
Your House 

Even in a 
Crowd 

Three Steps 
for all of us 

https://www.torahweb.org/audio/rtwe_070520.html
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Part III: The Kohen Gadol and Us 
 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה   )30
כהן גדול מביתו ללשכתו שבמקדש ודבר זה   שבעת ימים קודם ליום הכפורים מפרישין 

קבלה ממשה רבינו, ומפרישין אותו מאשתו כל שבעת ימים אלו שמא תמצא אשתו נדה  
 ונמצא טמא שבעת ימים ואינו יכול לעבוד 

 
 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ג עמוד ב) 31

 אי מה מלואים  ממלואים,   -מהיכא קא ילפת לה : לרבי יוחנן  לקיש  אמר ליה ריש 
, דכתיב וישכן כבוד ה' על הר סיני  אמר: מסיני -מר ליה: אלא מר מהיכא יליף לה? א

 .ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי
 

First Perek 
Yoma  

R Yochanan 7 for 7 Miluim Happening of new Status 
Reish Lakish 7 for 7 before Sinai Process of Getting there 

 
 ר' עובדיה מברטנורא מסכת יומא פרק א משנה א  )32

שכל עבודות יום הכפורים אין כשרות    -שבעת ימים. מפרישין כהן גדול 
יומא לב ב, ובכ"מ] שנאמר גבי יוה"כ (ויקרא ט"ז) וכפר הכהן  [  בו,  אלא

והפרשה זו, נפקא לן מדכתיב בשבעת ימי המלואים . אותו   אשר ימשח
ח') ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, וכתיב בתריה (שם)   (שם 

 כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכם, ודרשו רבותינו 
 

 אור שמח הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ג  )33
רק להיות ראוי לעבודות הצריך להם כה"ג בעי פרישה, א"כ כמו דלא מעכבי ואינן מחללין  
עבודתם אם לא קדשו בין עבודת בגדי לבן לבגדי זהב ולבגדי זהב לבגד לבן, כן פרישה  

ה, רק ע"י הפרישה הוא נעשה ראוי  של מי שראוי לכהונה ולכל העבודות בלא הפריש
נה מעכבת, ועבודתו כשירה בלא חלול, וכמו דיליף על  אותה פרישה אי  לעבודת יוהכ"פ,

 קדוש ידים ורגלים מקראי דוהיתה להם חק עולם ולזרעו לדורותם כו', ד 
 

SB- Elul & 10 Days Every Year 
 

34) Rav Soloveitchik, 1972 Neorat HaRav 6: Renewal every Year  
The Rav answered that the purpose of the  פרישת אהרן during the  מילואים 
was to enhance and establish Aharon’s status as a Kohen Gadol. Aharon 

Separation 
before 
Engagement 
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required an elevated status which could 
only be obtained through  פרישה. The 
purpose of the מילואים was to invest 
Aharon with the  קדושת כהונה גדולה, a 
unique society of Priesthood. Moshe 
performed the services during the 
 until the eighth day when Aharon מילואים 
became endowed with the  קדושת כהונה
 and his status as a Kohen Gadol ,גדולה
was confirmed. Similarly, Yom Kippur 
requires a קדושת כהונה גדולה of a higher caliber than that 
which is required during the year, and this status can only be obtained 
through פרישה. Thus, according to רבי יוחנן, on every Yom Kippur, we 
repeat what Moshe did during the מילואים. On every Yom Kippur there is a 
new Kohen Gadol, and we conduct a new ceremony to invest in that Kohen 
Gadol with a special. 

 
 רש”י מסכת יומא דף ח עמוד ב )35

, ולא יהא לבו זחה עליו, ויהא נבדל  ליכנס למחנה שכינה -שזה פרישתו לקדושה  
 ., שחלה עליו אימה בהבדלתו מן הבריות מכל קלות ראש 

 
The Kohen Gadol as the Model of our Preparedness for our Avoda 
• Technical & Experiential : RAI & Rabbi Aharon Soloveitchik story   אחת

 ואחת 
• We quarantine to emerge as being better 

 
 ספר וכפר בקודש פיוטי עבודת יוה״כ ) 36

 הש"ץ להכין את עצמו ביותר מוטלת החובה על 
בסידור תפילה למשה להרמ"ק זי"ע: שבעת ימים קודם יום הכיפורים היו  

מפרישים אותו מביתו וכו' ובשבעה ימים אלו היו מרגילין אותו בעבודות  
כדי שיהא רגיל, וקוראין לפניו זקני בית דין ומלמדין אותו עבודת היום  

ה רגיל, וכן. בערב יהו"כ בשחרית היו  וסידורה ושונה אותה הוא בפיו לפניהם כדי שיהי
ואולם למדנו מזה,  מעבירים לפני פרים ואילים וכבשים כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. 

. ומה אם במקום עבודה ממש, שהיו רגילים  חיוב המוטל על שלוחי צבור אשר בדורנו זה
מה וכמה  ורואים מעשים בכל יום, היה צריך השתדלות הנמרץ הזה אל הכפרה, על אחת כ

, עד יהיו הדברים מסודרים  ישוב הדעת וקריאת הסדר עבודה פעם ופעמים רבותשצריך 
לפניו ככהן הזה העובד ממש, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בדורנו זה שאין אנו מורגלים  

 אפילו בקריאתם, ואינו מחלק הנהוג אצלינו עד ישקיף וירא ה' משמים. 
בעונותינו שרבו שאין לנו בית המקדש קיים ולא כהן גדול  ובנפש החיים (להגר"ח פלאגי): ו

שיכפר בעדינו, אלא שיח שפתותינו, על אחת כמה וכמה שצריך השליח ציבור העובר לפני  

Reish Lakish: 
Separation to 
develop the 
proper Kohen 
Character 
Days to eradicate 
his vanity of being 
chosen. 
Isolation served 
as a period of 
introspection. 
 

The Role of 
the Liturgy 
for us 
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ולהבין ולהשכיל מה  התיבה בסדר עבודת יום הכיפורים, לעבור מקודם סבא העבודה, 
ר ורגיל בעבודה  שמוציא מפיו, ולילך אעל חכם הבקי יותר ממנו כדי שיהא מכי

בדקדוקיה ובטעמיה, אי גורעיו או מוסיפין, הא לאו הכי יותר טוב שביתתו במקומו ולא  
יהיה מוציא הרבים ידי חובתן, וחס ושלום לא יהיה גורם מדת רוגז במקום שראוי לעורר  

רחמים, ואוי להם לבריות שהולכין אחר נעימות קול באין מבין מה שמוציא בשפתיו, ועיקר  
וא שיהיה יודע ומשכיל כל דבר על בוריוהכל ה  

 
 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ח ) 37

כל לילי יום הכפורים כהן גדול יושב ודורש אם היה חכם, ואם  
אם היה רגיל לקרוא קורא ואם לאו  היה תלמיד דורשים לפניו,  
ובמה קורין לפניו, בכתבי הקדש,   קורין לפניו, כדי שלא יישן, 

בקש להתנמנם פרחי לויה מכין לפניו באצבע צרדה, ואומרים לו  
הרצפה כדי שלא תישן, ומתעסקין עמו עד שמגיע   אישי כהן גדול עמוד והצטנן מעט על 

 .זמן שחיטה, ולא היו שוחטין עד שמכירין שעלה עמוד השחר בודאי שמא ישחטו בלילה
 

 לחם משנה הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ח  )38
באיוב  אמרו ובמה קורין לפניו   בכתבי הקדש וכו'. במשנה פ"ק

ופירש"י ז"ל שהם דברים ממשיכין את   ובעזרא ובדברי הימים.
הלב. זכריה בן קבוטל אומר הרבה פעמים קריתי לפניו בדניאל  

וא"כ היה לו לרבינו ז"ל לפרט אלו כתבי הקדש דוקא דמשמע  
 :דהם מושכין את הלב ולא אחרים 

 
 קרית מלך הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ח  )39

ולכך כלל  בכתבי הקדש, ירו' יומא פ"א ה"ו במשלי ובתילים כו'  
  .רבנו כל כתבי הקדש

 
Intellectual Stimulation • Mussar • Reflective • Stimulating 

 
 ספר החינוך פרשת מסעי מצוה תי  )40

מצוה על בית דין להשליך מכה נפש בשגגה מעירו לערי מקלט  
  ועל הרוצח בעצמו ללכת שם

וכן הרב את תלמידו כמו כן. ומה שאמרו [שם י' ע"א],  
את רבו עמו, שנאמר [דברים ד', מ"ב], ונס    שגלה מגלין שתלמיד

אל אחת מן הערים האל וחי, ודרשו זכרונם לברכה [שם], עשו לו כדי שיחיה, והחכמה  
  תחיה את 

 

The Role of Torah 
Learning in this 
Development 
Process 

Why does 
Rambam ignore 
the particular 
curriculum? 

Any moving 
Biblical narratives 
and literature 

Torah as a 
Quarantine 
Necessity & 
Asset 



P a g e  | 12 
 

Entering, Emerging and Elevating from Quarantine 
Shabbat Shuva 5781 ▪ Congregation Keter Torah 

 משנה מסכת אבות פרק ו משנה א ) 41
המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם: רבי מאיר  שנו חכמים בלשון 

ולא עוד אלא   לשמה זוכה לדברים הרבה מר כל העוסק בתורהאו
את המקום אוהב   שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב

את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה  
חטא  ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן ה

ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי  
עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה  

גדלתו  מו מוחל על עלבונו ו ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח 
 ומרוממתו על כל המעשים 

 
 מחזור ויטרי סימן תכט )42

ומוחל על עלבונו. מעביר על מידותיו מרוב ענוה. ומרוממתו  
על כולן. כדא' כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל  

 :פשעיו
 

 משלחן רבי אליהו ברוך ימים נוראים  )43
החיזוק בלימוד התורה הוא גם יסוד התשובה, כמו  

שאנו מתפללים "השיבנו אבינו לתורתך", וזה ההכנה 
ליום הכיפורים שהוא יום נתינת לוחות שניות כמו  
שאמרו (תענית כו, ב) ביום חתונתו זה מתן תורה  

וביום שמחת לבו זה יום הכיפורים, כי ביום זה היתה  
היה הניתוק   ההתרצות מחדש, כי שבירת הלוחות

של ישראל מתורה כמו שאמרו ז"ל במדרש (שמות  
רבה מג, א) על מעשה העגל ששבירת הלוחות היתה מחמת  

שאמר משה "מוטב שידונו כפנויה ולא כאשת איש", וביום הכפורים היה נתינת לוחות  
 .שניות שזה החיבור של ישראל לתורה

שהביא המשנ"ב (תקפה, ג) בטעם   וגם שזכות התורה היא סגולה נפלאה לזכות בדין, וכמו
מה שתקיעת שופר בר"ה נעשית על הבימה במקום שקוראים בתורה, שזכות התורה יגן  

 עלינו להעלות זכרונינו לפניו לטובה. 
See Rav Kook Siddur & 1st 30 for 30 snippet 
 
Now, his answers — called “responsa” — relating to the virus have been collected alongside other prominent Orthodox rabbis’ in a 
600-page volume on Jewish laws in handling the coronavirus. Entitled  הלכות מגיפת הקורונה  -הביאני חדריו  (Hebrew for “Bring me into 

his chamber,” a verse from the Song of Songs) it was released in June by Israeli Tzof publishers, in Hebrew, and is available in 
religious bookstores. The anthology of responsa collects the work of scholars in Jerusalem and Bnei Brak, including both Lithuanian 

yeshivish and Hasidic rabbis. Rabbi Herschel Schachter is the only American included. 

 
Summary: Change of place + contemplation = A Renewed Life 

 
 
 

Torah & 
Teshuva: 
Lifeline and life 
messages in 
Quarantine and 
Preparation 

Torah leads to 
Reflection/ Cheshbon 
Hanefesh (SB intro to 
Selichot in Shul) 
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Conclusion: When We Come Out 
 

SB Past Years 
• NOROAT HARAV 13 that YK is the day that gets us ready rest of year 
• Famous Rav Chag Hasemicha Shiur – KG losing Faith in the People  
 

Did we change the place that we are leaving? 
 

 אמרי אמת בראשית פרשת וישלח שנה תרעה ) 44
ואצל יעקב  , ויש אומרים אף שינוי מקום ושינוי מעשה וכו' 

, צדקה היא כדאיתא בתנדב"א (זוטא פ"א)  כולם  נתקיימו
יעקב לא נשתבח אלא בצדקה מנין שנאמר (בראשית לג יא) קטנתי מכל החסדים אין  

קטנתי אלא מעט ואין מעט אלא צדקה וכו', צעקה במה שהתפלל, שינוי השם הוא כדכתיב  
ק כט) לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, וזה גם שינוי מעשה שבגלל מעשיו  (שם פסו

במה דכתיב (שם פסוק לא) ויקרא יעקב שם   , ושינוי מקום נתקיים זכה לשם ישראל
היה שם למקום מקודם ויעקב שינה שם המקום לקרותו פניאל,  המקום פניאל כי בודאי  

ם האדם משנה מקומו או המקום משתנה  כן חשוב שינוי מקום דמה נפקא מינה א וזה גם 
 שמו.  

 
Are we changed? Ask the people that interact with us. 

 
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נו עמוד א) 45

קם גלי לבי רומאי, אזל יתיב אפתחא   אמר מר: גלות מכפרת עון.
חזא חלמא, אמר ליה: חזאי   דריש טורזינא דמלכא. ריש טורזינא 

חלמא דעייל מחטא באצבעתי, אמר ליה: הב לי זוזא! ולא יהב  
  ליה, לא אמר ליה ולא מי

 
 תלמוד בבלי מסכת יומא דף עא עמוד ב )46

ול אחד שיצא מבית המקדש, והוו  . תנו רבנן: מעשה בכהן גד ויום טוב היה עושה לאוהביו
בתר  שבקוהו לדידיה ואזלי   - אזלי כולי עלמא בתריה. כיון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון 

ייתון  שמעיה ואבטליון. לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול אמר להן: 
, ולא ייתי  דעבדין עובדא דאהרן  -אמרו ליה: ייתון בני עממין לשלם  - בני עממין לשלם! 

 .דלא עביד עובדא דאהרן - בר אהרן לשלם 
 

 פרי צדיק דברים לערב יום הכפורים  - ר' צדוק הכהן מלובלין  )47
ואף שלא כל כהן גדול היה ראוי לזה שיתפשט כל כך מכל מיני  

נכנסו לקודש  גשמיות הגוף עד שיהיה כנשמה בלא גוף ומכל מקום 
כבר איתא בספר עבודת ישראל פירוש על הגמרא (יומא   הקדשים. 

ע"א ב) שהשיבו שמעיה ואבטליון להכהן גדול ייתון בני עממיא  

Yaakov: the Avot of 
Many & Every Place 

Self-Imposed for 
Character 
Development (May 
be the source of 
the Rambam!) 

Exits to attack 
People/ Baalei 
Mesora- Missing 
the Point 
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שהם בכוחם הגדול ובכוונותיהם התכוונו אז כל   לשלם דעבדי עובדא דאהרן וכו' היינו
הכוונות שהיה צריך הכהן גדול לכוון ורק בכוחם נכנס אז הכהן גדול לקודש הקדשים. ואז  

והם היו עיקר כח  באותו זמן היו הם שמעיה ואבטליון הגדולי הדור דעבדו עובדא דאהרן 
ש הקדשים מפני  תורה שבעל פה וכמו שאמרנו שעל ידי זה היה ראוי להיות בקוד 

 .שהיה אהרן שורש תורה שבעל פה 
 

 פרי צדיק דברים מוצאי יום הכפורים  - ר' צדוק הכהן מלובלין ) 48
לסוף אתו שמעיה ואבטליון ואפטורי מיניה שהיה לנסיון אם ירגיש הכהן גדול שפלותו  

  וכיון שלא עמד בנסיון ואמר להם ייתון בני עממיאנגדם שהם מרבים שלום יותר ממנו.  
השיבוהו ייתון בני עממיא לשלם דעבדי עובדא דאהרן. שהיה אוהב שלום ורודף   לשלם. 

 .שלום. והוא לא עבד עובדא דאהרן 
 
49) Holy Preparations for the Exit & Reentry: Rav Zevin zt”l 
He goes into the Mikva again before putting on the Bigdei 
Zahav- the less holy clothes -which he wears outside the KK. 
(p222 in AS Machzor Yoma 7:3) 
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