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Dear Shomrei Family,  

As we anxiously await the ability to return to our beloved Shul, we proudly 

present this Sefer to you as another way for us to be together.   We will once 

again be spending another Yom Tov, Shavuos, physically apart but together in our 

hearts.  This is a work that was created with the heart and soul of our special 

kehilla.  Our makom Torah stands empty, but our learning and striving to grow is 

still thriving in our homes.  

The Kuntres Yehoshua Shalom has been compiled in memory of our dear friend, 

Josh Lewis,  יהושע שלום בן דוד ירמיהו, ע"ה.   Josh loved so many and was beloved by 

so many. His ready smile expressed his genuine care and empathy for his fellow 

Jew. His eagerness to help without being noticed or acknowledged was his 

trademark style.  Josh had a unique way of touching each of our hearts with his 

wit and straight to the point statements.  He made us think about life, while at 

the same time not take ourselves too seriously.  Most importantly, Josh cherished 

the learning of Torah and loved our Shul, and the people within in it so very much.  

Josh’s accident occurred before Coronavirus hit and he passed away on Shabbos 

Hagadol. We miss you Josh. We hope that we will be together back in Shul soon. 

It won’t be easy knowing that he won’t physically be there. We hope that this 

Sefer will serve as an aliya for his neshama and we hope that he can “show” it to 

the Ribono Shel Olam and be a meilitz yosher for Simy, their children and 

grandchildren, as well as for our Shul, our community and all of Klal Yisrael. 

When we brought this idea to our special Rav, he embraced it.  His 

encouragement and ideas enabled us to really make it happen. Thank you, Rabbi 

Marwick, for all that you do for the shul and the community.  

It’s been quite some time since the Shul undertook a project like this. We hope 

that this will serve as a catalyst for the publication of other similar Torah works. 

There are many types of publications that would be beneficial for the wide 

spectrum of our Shomrei Emunah. This is but one such area. The majority of this 

Kuntres is written by members of our Shul. It is a source of great pride that we 

have so many outstanding Torah scholars within our midst. We thank all of you 

that submitted works of lomdus, halacha and pilpul. 
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The Kuntres Yehoshua Shalom has proven to be a high level Sefer, written by 

talmidei chachamim, led by our own Rav. We are very honored and grateful to 

have works submitted by two former Rabbonim, Rabbi Tzvi Hersh Weinreb and 

Rabbi Dovid Gottlieb.  Our Shul is very fortunate to host the Night Kollel of Kollel 

Avodas Levi of Ner Israel Rabbinical College. This group of outstanding Torah 

scholars has enhanced our own Night Seder program. The Kollel is led by Rabbi 

Shmuel Iser. Rabbi Iser has graciously agreed to serve as General Editor of this 

project. We thank him for this. His own work is included as well. 

We have been living through very unusual and difficult times. What we have 

known to be our anchors and pillars to our daily routine have been closed and 

unavailable to us.  Our hope is that Hashem will restore all of the shuls, schools 

and Yeshivos back to their bustling glory.  As we celebrate Shavuos תש"פ apart, 

Hashem will enable this Kuntres Yehoshua Shalom to bring us much hope and 

chizuk.  We daven to Hashem, that we merit seeing the restoration of our 

everlasting House, the Bais Hamikdash - that will bring us all together. May it be 

so speedily in our days. 

 

Avi Greenlinger and Chaim Wealcatch 
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Exploring the Beha’g’s Famous Comment on              

Sefiras Ha’Omer: Gleaning Life Lessons in Consistency1 

Rabbi Binyamin Marwick 

Mora D’Asra 

On the second night of Pesach, we begin counting Sefiras Ha’Omer, counting the 

days until Shavuos.  The Ramban writes that Sefiras Ha’Omer is similar to Chol 

Hamoed between the first and last days of a Yom Tov.  

 רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו

 הימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג

This means that, like Chol Hamoed, these days are not regular weekdays.  They 

possess a certain kedusha. 

By counting the omer, we connect the Yom Tov of Pesach, the festival of 

freedom,זמן חרותינו, to the Yom Tov of  Shavuos, the festival of responsibility,   זמן

 In that vein, it is worthwhile to remember Viktor Frankl’s observation  .מתן תורתינו

that personal freedom must be balanced by personal responsibility. To illustrate 

his point, he recommended that the “Statue of Liberty” on the East Coast of the 

United States be complemented by a “Statue of Responsibility” on the West Coast.  

In thinking about Sefiras Ha’Omer, and specifically its role in connecting these two 

Yamim Tovim, I would like to explore the avoda of these days, through the idea 

of temimos - full weeks - one of the most famous concepts related to Sefiras 

Ha’Omer.  

Rav Yaakov Emden writes that this expresses itself in the custom some women 

have not to perform melacha at night during days of sefira.  Chol Hamoed carries 

with it a modified form of “issur melacha.” 

 

 
1 This Essay is dedicated to Josh Lewis z”l who was a devoted Shomrei Emunah member 
and a dear friend.  He was a shining example of an eved Hashem, with emunah peshuta, 
a genuine and pure faith in Hashem.  Watching him daven in Shul, לפני עומד שהוא כעבד 

 like a servant standing in front of his Master, inspired us all.  He was a growth ,רבו
oriented person, who worked on himself, constantly and consistently, always striving to 
improve his character and increase his acts of kindness.  ברוך זכרו יהא   
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 מור וקציעה סימן תצג 

עוד נ"ל משום שימים הללו הם דוגמת ח"ה ]חול המועד[ )כי חג השבועות הוא כמו שמיני  

עצרת דחג( אלא שחס הקדוש ברוך הוא שלא לאסור מלאכת האנשים בימים ההם, דזמן  

. חרישה וקצירה היא, מ"מ חשו חכמים לדבר, לאסור מלאכת הלילה, ושל נשים  

 

The Torah writes (Vayikra 23:15-16) 

ויקרא פרק כג )טו( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע  

שבתות  תמימת  תהיינה: )טז( עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום  והקרבתם  

'.מנחה חדשה לה  

And from the day on which you bring the “sheaf of elevation” offering—the day 

after the Sabbath—you shall count off seven weeks. They must be complete: you 

must count until the day after the seventh week—fifty days; then you shall bring 

an offering of new grain to Hashem.  

Rashi writes on the pasuk--- 

  רש"י ויקרא פרק כג

 תמימת תהיינה - מלמד שמתחיל ומונה מבערב, שאם לא כן אינן תמימות 

that one must begin to count during the evening following the first day of Pesach.  

This is based on the Gemara (Menachos 65b) that counting in the evening--even 

though the Korban Ha’Omer was not brought until the the next morning on first 

day of Chol HaMoed—is necessary to fulfill the concept of temimos (complete 

weeks): 

  בבלי מסכת מנחות דף סה עמוד ב

אי מיום הביאכם, יכול יקצור ויספור ויביא ביום? ת"ל: +ויקרא כ"ג+ שבע שבתות תמימות  

שאתה מתחיל לימנות מבערב. יכול  תהיינה, אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות? בזמן 

.יצד? קצירה וספירה בלילה והבאה ביוםיקצור ויביא ויספור בלילה? ת"ל: מיום הביאכם, הא כ   

The 11th century Rit’z Geas records, in the name of Rav Yehudai Gaon, another 

application of the concept of temimos at the beginning of the count.  He suggests 

that one who forgets to count at night can count during the day, except for the 

first night.  If one forgot to count the first night, he can no longer perform the 

mitzva (even without a bracha).  
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  הלכות רי"ץ גיאת הלכות חדש וספירת העומר

משום מר רב יהודאי כך אמר היכא דלא מנא עומרי לילא קמא לא ימנה בשאר לילוותא מאי  

מות וליכא אבל בשאר לילוותא אי איכא דלא מנא מאורתא מני  טעמא דבעינן שבעה תמי

  ביממא

Similarly, at the end of the counting, the Magen Avraham (siman 594) cites a 

tradition (first recorded in the Emek Bracha in the name of the late 15th century 

Rav Yaakov Pollak) that one should not make kiddush on Shavuos  night until tzeis 

ha-kochavim (nightfall) because of temimos.  The count must be complete before 

we begin Shavuos. 

  מגן אברהם סימן תצד

  בליל שבועות אין מקדשין של הכוס עד צ"ה דכתיב תמימות תהיינה

The Taz extends this practice even further, not even to daven Maariv on Shavuos 

until tzeis. 

  ט"ז אורח חיים סימן תצד 

בכניסת שבועות כדי שיהיו ימי הספירה תמימות מאחרין להתחיל ערבית   

Thus, we see that the concept of temimos informs both the beginning and the 

end of the count.  Sefiras Ha’Omer must be complete--a complete count of a 49-

day and seven-week period. 

The sources cited until now referred to temimos related to the entire period.  But 

there is a famous opinion of the 8th century Beha’g cited by Tosafos (Menachos 

66a), which extends this concept even further. 

  תוספות מסכת מנחות דף סו עמוד א

ק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות  עוד פס

. ותימה גדולה הוא ולא יתכן  

Beha’g understands that temimos mandates that one must count every single day 

to continue counting.  If any day is forgotten, one can no longer perform the 

mitzva (even without a bracha). 

Tosafos comment that this is תימה גדולה ולא יתכן… “leaves us with big questions, 

and unlikely to be correct.”  The Shulchan Aruch advises continuing counting (like 

Tosafos) but without a bracha (in deference to the Beha”g). 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף ח 

 אם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה 
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Let us explore the basis of the Beha’g position.  The Sefer Hachinuch understand 

that the Beha’g’s logic is based on the assumption that the entire count is all one 

Mitzva, with 49 components… 

  ספר החינוך מצוה שו

לפי שכולן  ויש שאמרו שמי ששכח ולא מנה יום אחד, שאין יכול למנות עוד באותה שנה, 

.ומכיון ששכח מהן יום אחד הרי כל החשבון בטל ממנומצוה אחת היא,    

A familiar example of such a mitzva is the four minim of Sukkos.  Even though it 

includes four different components, it is, indeed, classified as one mitzva.  One 

who does not include all four of the minim in his bundle has not been yotzei any 

part of the mitzva. For example, if you have the lulav, aravos, and esrog, you do 

not get credit for three-fourths of a mitzvah.  Complete integration is mandatory.  

Similarly, the Chinuch suggests, according to the Beha’g, that all 49 acts of 

counting comprise one elongated mitzva.  One who omits the any part of that 

integrated whole cannot continue, for he cannot possibly be yotzei the mitzva in 

its entirety. 

But Acharonim raise the following question from the Gemara Menachos (42b) 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מב עמוד ב

 ,לא לאו היינו טעמא, כל מצוה דעשייתה גמר מצוה, כגון מילה, אף על גב דכשירה בעובדא

בישראל צריך לברך -כוכבים     

which offers a formula to determine when to recite a bracha in conjunction with 

the performance of mitzvos.  In some cases, like mila, the performance of the mila 

represents the conclusion of the mitzvah, and we recite a bracha right away.  In 

other cases, the completion of one segment of the mitzva does not represent the 

conclusion of the mitzvah and, therefore, we do not make a bracha then. 

According to this view of the Beha’g, that counting the omer is a single mitzvah 

(with 49 components) and, therefore, cannot be completed until day 49, it would 

follow that in the interim no bracha should be able to be made at all! 

 Many Acharonim (such as Rav Soloveitchik, the Lubavitcher Rebbe, and Rav 

Shmuel Kaminetzky) suggest the following explanation for the Beha’g's position.  

Each day is its own mitzva, but it hinges upon some form of integrity between all 

the days of the omer.  The integration exists in the definition of “counting.”  Even 

if we were to regard the mitzva as 49 independent ones, the mitzva is still defined 

by a counting of numbers.  Any counting deals with a numeric series, which, by 

its nature, must exhibit some form of integrity of sequence.  For example, one 
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who counts 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 has violated the integrity of his list because 

he omitted 10.  The series, in this instance, is undermined.  Similarly, one who 

counts and omits day 23 of the omer cannot continue counting since his numeric 

series has been compromised.  The number 24 loses its significance and is 

considered “out of context” if it does not follow day 23. 

 הררי קדם סי' קי"ב 

והראה מזה דבאמת גם להבה"ג כל יום ויום הוי מצוה בפ"ע ואין מצות ספירה של יום א' מעכב  

דהבה"ג דבשכח יום א' בטלה המצוה, הוא דין מסויים במעשה הספירה והמנין חבירו, וטעמיה 

של המ"ט יום, דכל חלות המעשה ספירה הוא ע"י שמונה כל יום ויום ביומו, וע"י הספירה של  

אתמול עולה לו השחבון של יום המחר, וה"ט משום דבעינן תמימות במעשה הספירה, אבל  

הספירה, ואין הספירה של מחר קרוי ספירה והוי ספירה   אם חיסר יום א' א"כ חסר לו במעשה

.לסירוגין וספירה לסירוגין אינה ספירה  

  הרבי מליובוויטש שולחן שבת

נראה לומר שגם לפי דעה זו מדבר במ"ט מצוות נפרדות, ולכן מברכים בכל לילה, על כל מצווה 

ודם  לחברתה. אי אפשר לספור ד' קומצווה. אלא שמ"ט המצוות הללו קשורות ומחוברות אחת 

שיש ג'. לכן אם החסיר האדם ספירה של יום אחד נפגעה הרציפות והתמימות של כל המצוות  

...שמכאן ואילך  

 קובץ הלכות )הגר"ש קמנצקי( עמ' מ"ז הערה י"ג 

ומו"ר שליט"א אמר דאפי' ננקוט דמעשה מצוה דקטן לא חשיב מצוה כלל, אפי"ה יכול  

רכה, דהנה גם הבה"ג שסובר שאם חיסר יום אחד שוב אין ממשיך בברכה, להמשיך לספור בב

אין הטעם משום דספירת כל הימים כולם הם כמעשה מצוה אחת הנמשכת, דא"כ היאך  

מברך אספירה דכל יום ויום בנפרד. ובהכרח דגם בה"ג מודה דבכל יום חשיב מצות ספירה  

כשלעצמה, אלא דס"ל שאם דילג איזה יום מימי הספירה חסר בתמימות משום דחסר בחשבון  

ספירת הימים. דספירה חסירה לאו ספירה הוא. ולפ"ז נראה דכל שלא חיסר בחשבון הימים 

אין כאן חסרון תמימות, ואין תלוי במה דחשיב קיום מצות ספירה בפועל, אלא תלוי במה 

, שלכן גם  שעשה מעשה ספירה, דשוב ליכא חסרון במנין הספירה ואין כאן חסרון תמימות

הקטן שספר בקטנותו יכול להמשיך לספור בברכה כשהגדיל, דעכ"פ מה שספר חשיב מעשה  

. ספירה ולא חסר בתמימות  

But there is an important point to consider in this approach.   

The Chafetz Chaim (Biur Halacha) cites Rav Hai Gaon, who discusses making up a 

day (or more) retroactively to preserve the sequence.   

 ביאור הלכה סימן תפט סעיף ח 

. . .ועוד תירץ שם דהיכי דאישתלי יום אחד יספור בליל שני שתי הספירות   - סופר בשאר ימים *

ויומא דין תרי כגון בשכח ספירה ראשונה יאמר בספירה שניה אתמול היה אחד בעומר 
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קצת   בעומרא וכיון דמני גם של אתמול לא נפק מכלל תמימות תהיינה עי"ש וכן מובא בשינוי 

... בשבולי לקט בשם תשובת הגאונים עי"ש בסי' רל"ד  

This solution is recommended by Rav Moshe Mordechai Karp in his Hilchos Chag 

B’Chag and by Rav Ben Tzion Abba Shaul in his Shu’t Ohr L’Tziyon. 

 

 לכות חג בחג )שבועות וספירת העומר עמ' מ"ו-מ"ז(

סעיף ו'. מי ששכח ולא מנה ביום א' מימי העומר כלל בלילה וביום, שוב אינו סופר בברכה  

בשאר הימים, די"א ששוב אין כאן תמימות, ובפרט אם היה ביום הראשון, אבל בשאר הימים  

בזה, ]ובפרט באופן שלמחרת אומר אתמול היה כך והיום כך[, ואעפ"כ  רוב הפוסקים מקילין 

כבר נהגו לספור בלא ברכה ואין לשנות... וראוי שיספור למחרת אתמול היה כך והיום כך, די"א  

 שעי"ז משלים חשבון התמימות.

 שו"ת אור לציון חלק ג - הערות פרק טז - דיני ספירת העומר 

בשו"ע שם סעיף ח', שסופר בשאר ימים בלא ברכה. ומכל   ואם שכח לגמרי יום אחד, מבואר

אי גאון השוכח יום אחד יכול לומר אתמול היה כך וכך והיום כך וכך,  מקום, כיון שלשיטת רב ה

כמובא בספר מאה שערים להרי"ץ גיאת הלכות ספירת העומר. וכן כתב בשבולי הלקט סימן 

ימות, על כן טוב לחוש לדבריו שיוצא  רל"ד בשם תשובת הגאונים דחשיב אז שפיר בכלל תמ

בזה ידי חובת ספירת העומר. וכן כתב באליה רבה שם ס"ק כ"ד. וראה גם בבאה"ל שם ד"ה  

סופר, ע"ש. ונראה שהוא הדין בשכח כמה ימים, שאומר לפני יומיים היה כך וכך ואתמול היה  

. שכך וכך וכו'. וראה מה שנתבאר בזה בספר אור לציון שם סימן ל"ו, ע"  

But, according to the Chinuch, in his understanding of the Beha’g, each day must 

be counted on that day (as a mitzva).  There is no counting retroactively.  He 

understands that Beha’g does not accept Rav Hai Gaon’s suggestion, and counting 

retroactively would make no difference. 

One can see this from the fact that like Tosafos, the Chinuch rejects the Beha’g, 

but then suggests that when one renews the count he say “yesterday was X 

number of days” and then resume counting. 

בלא ברכה,   יאמר אמש היו כךו, אלא מי ששכח יום אחד ולא הודו מורינו שבדורינו לסברא ז

 .ומונה האחרים עם כל ישראל

This requires explanation.  If the Beha’g was concerned with counting and the 

sequence necessary, why is there is no possibility of counting retroactively in the 

view of the Beha’g? 

I believe the Beha’g is teaching us an important lesson about this type of counting 

required by Sefiras Ha’omer.  This count is more than just a sequence of numbers.  
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This counting is about transitioning from Pesach to Shavuos.  It is about making 

sure that we count each and every day and, moreover, that we make each and 

every day count.  Sefiras Ha’Omer is about consistent growth.  You cannot 

compare counting two days at one time to counting each day.  It takes all forty 

nine days to get to Shavuos. 

As Rav Chaim Shmuelevitz (Sichos Mussar 92) writes, regarding Avraham Avinu 

and Sarah Imeinu, that they did not miss any day of growth; each day, they built 

upon the accomplishments of the previous day.  And that is what we aspire to on 

Shavuos. 

וזהו מה שכתוב אצל אברהם אבינו: "ואברהם זקן בא בימים" )בראשית כד א(, היינו שכל ימיו  

ום שקדם לו, ום בחיי אברהם היה מוסיף על היאתו, כל יום וקנינו , כל יום והשגותיו, וע"י שכל י

הגיע למה שהגיע. וכן בשרה כתיב "שני חיי שרה" )בראשית כג א(, ופירש רש"י "כולן שוין 

'..."לטובה" והכוונה היא "כולן" בלא שום הפסק כל רגע היה קודש לעבודת ד " 

Rav Chaim Shmuelevitz illustrates his point by citing the famous Gemara in 

Nedarim (50a) which relates the well-known story of Rebbe Akiva.  After being 

away from home for 12 years to learn, he returned home.  When he reached the 

threshold of his house, he overheard his wife, Rachel, tell someone that if her 

husband would listen to her, she would tell him to learn another 12 years! Rabbi 

Akiva turned on his heels, returned to the yeshiva, and learned for another 12 

year, and at the end of that time returned with 24,000 talmidim.   

Rav Chaim Shmuelevitz asks a very simple question. Why didn’t Rebbe Akiva even 

walk inside for a cup of coffee, to see his eishes chayil who was being moser 

nefesh in allowing him to sit and learn all these years?  

Rav Chaim answers with a very profound thought.  

שבהיסח הדעת והפסק מועט כזה, ועל כן הכריע ופסק שאין שידע רבי עקיבא ההפסד הגדול 

לו ליכנס. ולא זו לבד, אלא היה פשוט לו שגם רחל אשתו יודעת ומבינה זאת, שאם לא כן  

. בודאי היה נכנס להפיס דעתה  

We think in terms of arithmetic, that 12 years plus 12 years equals 24 years. That, 

says Rav Chaim, is not the case by limud HaTorah—where 12 years plus 12 years 

does not equal 24 uninterrupted years. 

He compares this to someone who is boiling water.  If he frequently removes the 

pot from the flame before it reaches a boil, he can put it on a flame for a thousand 

minutes, cumulatively, but if the pot lacks consistent heat, it will never boil 
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וכבר המשילו את הענין של "הפסק" למי שמבשל מיחם של מים על האש, שאם רצונו  

שיבתשלו המים, עליו להניח את המיחם על האש עד שירתחו המים, אבל אם יפסיק באמצע  

וישארו כמו   יתקררו המים, ואפילו אם יחזור ויעשה כן אלף פעמים לא ירצוויסלקנו מע"ג האש, 

...שהיו  

There is a very famous idea presented in the 16th century Ein Yaakov, in his 

introduction, where he quotes a Midrash which records a dispute regarding the 

most important Pasuk in the Torah.    

 The famous pesukim of שמע ישראל , declaring the unity of G-d, and   ואהבת לרעך

 a directive for proper interpersonal relations, are suggested, as well as a ,כמוך

seemingly plain verse-  the description of the Korban Tamid -   את הכבש האחד

ואת הכבש השני תעשה בין הערבים תעשה בבוקר , “One sheep is sacrificed in the 

morning and the second sheep is sacrificed in the afternoon.”    

 What is the deeper meaning of this debate?  I believe these three psukim 

represent the three avos.  

 .interpersonal relationships was the midda of Avraham Avinu :ואהבת לרעך כמוך 

He is found sitting outside 3 days after his bris looking for ways to do chesed.  He 

spread teachings of monotheism to the world את הנפש אשר עשו בחרן. Rav Tzadok 

Hakohen writes that we inherit from Avraham our ability to love and support 

others.  

 The pasuk of  שמע ישראל represents Yaakov Avinu.  According to the Medrash, 

these words were first uttered to Yaakov Avinu by his children on his deathbed, 

thereby assuring him that they were strong in their religious convictions.  A 

declaration of understanding and commitment to the unity of G-d.  Yaakov was 

the ish tam yoshev ohalim; he lived an insular life focused exclusively on his 

relationship with his Creator.  

And then we have Yitzchak who continued all the teachings of his father Avraham, 

faithfully, with consistency, in turn represented by the pasuk   את הכבש אחד תעשה

 one sheep each morning, one each בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין העברים

afternoon—every day—consistency.  

Rav Shaul Yisraeli, former Rosh Yeshiva of Yeshivat Mercaz HaRav Kook, in his 

Siach Shaul, writes:  
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ערכו נראה בזה, שהוא זה שהפך את התופעה של אברהם לברית קיימא. לכזו שלא תעבור מן  

בת חלוף, אלא שתהפוך להתחלה של תקופה חדשה   העולם כאפיזודה בודדת, כהברקה

...בעולם  

Yitzchak’s great value was that he gave permanence to Avraham Avinu’s 

worldview.  He ensured that it would not be merely a one-time episode, a passing 

trend, a flash of lightning in the sky.  He guaranteed that Avraham’s mission would 

have continuity.  

The Midrash teaches that Ben Pazi’s pasuk came out victorious.  The reason for 

the utmost importance of this pasuk, explains the Ein Yaakov, is that in this pasuk 

lies the fundamental key to living—consistency.   Consistency is about continuing 

the morning’s goals in the afternoon.  Taking the Shacharis prayer to the 

afternoon and keeping it a constant part of your day and life.  

The Tur quotes his brother that each of the Shalosh Regalim represents a different 

one of the avos 

 טור אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תיז 

שהמועדים נתקנו כנגד אבות פסח כנגד אברהם דכתיב א(ושמעתי מאחי הר"י טעם לדבר לפי 

ן תורה  )בראשית יח( לושי ועשי עוגות ופסח היה שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מת

 היה בשופר מאילו של יצחק סוכות כנגד יעקב דכתיב )בראשית לג( ולמקנהו עשה סוכות 

Pesach is represented by Avraham Avinu.  Sukkos is represented by Yaakov Avinu. 

Shavuos is represented by Yitzchak.  Therefore, he represents the consistency, 

the dependability necessary to take the Jewish people from the point of 

inspiration of Pesach to the sustained life of the new nation on Shavuos. 

Flashes of inspiration need consistency to keep them relevant and alive.  Yitzchak 

Avinu taught us how to do that.  Sefiras Ha’Omer bridges the gap from the Yom 

Tov of freedom to the Yom Tov of responsibility.  It is a goal we must work 

toward—each and every day of the omer, with consistency.  Building on the day 

that came before, one foot in front of the other.  The Beha’g truly teaches us how 

to count our days—never missing one—if we are going to accomplish our goals.   

May we merit to make every day of our life count, and may we soon reach the 

day when the shofar of mattan torah will be blown to usher in the days of 

Mashiach…bimhera biyamenu…amen.  
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In memoriam, Josh Lewis a"h 

Rabbi Tzvi Hersh Weinreb 

Rabbi Emeritus 

Many of us are familiar with a fundamental dispute between two major Torah 

sages. The dispute centers about the very first verse in the Aseres haDibros, the 

10 Commandments. The verse begins, "I am the Lord, your G-d, who delivered 

you from the land of Egypt, from the abode of slaves." (Shemos 20:2) 

This verse does not contain a command, an imperative message. It reads instead 

as a declarative statement, as an introduction to verses further along in the text 

which do contain commands. 

Thus, it is easy to accept the opinion that this verse cannot be counted among the 

613 commandments, or mitzvos, of the Torah. The verse does not read as a 

mitzvah, but as a statement by the Almighty about the Almighty.  

One of the first attempts to enumerate each and every one of the 613 mitzvos 

was written an early 9th century Gaon named R' Shimon Kayyara. Little is known 

about him except that he was the author of a book entitled Halachos Gedolos, 

and is therefore known in rabbinic literature as the Baal Halachos Gedolos, or as 

the BeHaG. He was so convinced that this verse was a declarative statement of 

fact, and not an imperative command, that he did not include it in his 

comprehensive listing of the 613 mitzvos.  

It took more than three centuries before the BeHaG's position was challenged. 

And it was none other than the Rambam, Maimonides, who challenged him.  

Rambam maintained, in the strongest of terms, that this verse commanded us to 

"know the Almighty and believe in Him". For Rambam, this first of the 10 

Commandments was not only to be counted as a mitzvah, but even more than 

that, it contained the most fundamental of all mitzvos, namely the mitzvah to 

believe in God. And so he insisted upon including this verse in Sefer HaMitzvos, 

his own version of the listing of the 613 mitzvos.  

It took another century before another major Talmudic scholar came to the 

defense of the BeHaG. That scholar was Ramban, Nahmanides, who supported 

BeHaG's position in his Hasagos, or critical comments upon Rambam's Sefer 

HaMitzvos.  
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Curiously, however, in his commentary on the Chumash, Ramban chose to 

abandon the BeHag and insisted that our verse does indeed contain a mitzvah. 

Seemingly, he came around to Rambam's way of thinking. 

A careful analysis of Ramban's words in his Chumash commentary reveals that 

while he agrees with Rambam in listing this verse as one of the 613 mitzvos, he 

disagrees with Rambam regarding the nature and definition of this mitzvah. 

For Rambam the mitzvah is a philosophical one, a matter of faith. We are required 

to believe in God. 

For Ramban, on the other hand, the mitzvah is not merely a matter of faith. 

Rather, it is a commitment, a lifelong commitment, to accept upon oneself the 

"yoke of the kingdom of heaven", in the language of the Talmud. It is not a matter 

of emunah. It is instead a matter of kabbalas ol malchus shamayim. 

Ramban draws upon the Mechilta, a Midrash Halacha, to illustrate the nature of 

this requirement. Ramban asks us to imagine a recently crowned King who 

addresses a large assembly of his new subjects. He asked them to coronate him, 

to shout "Long live the king", to commit to remain his loyal subjects for the rest 

of their lives. 

The king is disappointed to hear the throng’s reply. They are prepared to obey his 

laws, they are ready to follow his rules and regulations. But the King wanted more 

than that. He asked kiblu malchusi, accept my majesty, my authority, my 

dominion. The response of the subjects was inadequate. They were satisfied to 

just follow his rules. 

For Ramban, the mitzvah of our verse requires that we accept the Almighty as if 

we were servants of the King of Kings.  

In contemporary terms, is not sufficient to be "law-abiding citizens". What is 

demanded of us is that we be loyal subjects of His Majesty, the Creator. 

Obedience is insufficient. Total loyalty and unquestioning commitment is what 

the Almighty requires. 

I remember our good friend Josh Lewis a"h very well from the days of my service 

as the Rabbi of Shomrei Emunah. I also had several occasions to interact with him 

after I left Baltimore. I heard of his horrible accident, and was shocked by the 

news. I prayed for him daily, and was deeply saddened by the news of his 

tragically premature demise. 
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When I think back to the many times I interacted with him, the term "a man of 

faith" first comes to mind. But then I recall the words of Ramban, and realize 

that he was more than "a man of faith". He was "a man of commitment".  

More than a maamin he was a mekabel ol malchus shamayim. He 

unquestioningly accepted upon himself the yoke of the kingdom of heaven.  

More than a "believer", he was a "doer".  

May the memory of the manner in which he accepted the yoke of heaven bring 

merit to his dear wife Simy, to his wonderful children and grandchildren, to the 

many people whom he helped in ways in which they were unaware, and to his 

very many devoted friends.  

May his memory be a blessing to us all. 
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The 48 Kinyanei Torah and the 49 Days of the Omer* 

Rabbi Dovid Gottlieb 

Torah is the purpose and blueprint for creation, 2  and, as a result, it is the 
foundation of our religious life. Not surprisingly, therefore, there are no shortage 
of statements in Chazal which extol the virtues and importance of Torah study. 
While most of the teachings can be found as individual statements, spread 
throughout the writings of Chazal, one of most extensive and cohesive 
treatments is the chapter popularly known as Kinyan Torah. This chapter, which 
discusses the beauty of Torah and serves as a primer for how to be successful in 
one’s Torah study, is most well-known as the sixth and final chapter of Avot.3 It 
consists, strictly speaking, of braitot, not mishnayot, and although it was not 
originally included with Avot, all later editions include this sixth chapter. 
 
The addition of Kinyan Torah evidently came as a result of the popular custom to 
study a chapter of Avot each week during the period in between Pesach and 
Shavuot; as a result, there are now six chapters to study on the six Shabbatot in 
between these holidays. The earliest references to this custom, such as by Rav 
Amram Gaon in the 9th century, explicitly mention the practice to study “Avot and 
Kinyan Torah.”4  
 

II. 
 
Perhaps the most famous component of perek Kinyan Torah is the braitah’s list 
of 48 attributes which are necessary to “be nikeneit,” to “acquire Torah.”5 Not 
surprisingly, given the association with Shavuot, a number of commentators have 
suggested that the 48 Kinyanei Torah correspond to the 49 days of the Omer. In 
other words, not only is there a natural relationship between Avot-Kinyan Torah 
and the weeks preceding Shavuot, but this relationship is further highlighted by 
focusing, specifically, on the braitah’s list of attributes and the number of days 
leading up to Matan Torah.6 Some – such as the early students of R. Yisroel 
Salanter – actually put this insight “into action” and spent each day of the Omer 

 
2 See Bereishit Rabbah 1:1 and Zohar, Parshat Terumah, p. 161a. 
3 The braitot also appear together in Tanna D’Bei Eliyahu Zuta, chapter 17, and Kallah 
Rabbati, chapter 9. 
4 Seder Rav Amram Gaon, “Mincha shel Shabbat.” See, also, Siddur Rashi, section 516.  
5 Avot 6:6. 
6 Maharal, Netivot Olam – Netiv HaTorah, ch. 12 s.v. “u-b’perek ha-ba.” 
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period working on a different one of the kinyanim, so that all of traits would be 
acquired in time for Shavuot. 
The problem with this insight, obviously, is that the numbers do not match up. If 
the days of the Omer are intended to focus on the braitoh’s list, why aren’t there 
49 attributes? If we are one attribute short, what is the extra day intended for? 
Most assume that – as a practical matter – the “missing” day is the final one and, 
as a result, suggest various explanations for what to do once the 48 kinyanim have 
been completed. One suggestion is that the final day should be used to review 
and reinforce all the characteristics. The importance of chazarah, reviewing one’s 
learning, is often emphasized by Chazal,7 and certainly if these characteristics are 
to be truly actualized, review is essential.8  
The Alter of Kelm, maintains that the last day should be used not just to review, 
but to integrate all of the various characteristics into a harmonious whole. To 
truly maximize the impact of these characteristics they cannot remain disjunct, in 
which case the whole might turn out to be less than the sum of its parts. But if all 
48 of the kinyanim are harmonized in a balanced way then a spiritually potent 
personality – worthy of the “crown of Torah” – will be forged.9 
Others suggest that what is needed is not more work on the characteristics 
themselves – review or integration – but rather an additional step. R. Asher Weiss 
explains that the final day is needed so that we can pray to Hashem for success in 
this spiritual endeavor. The preceding 48 days are necessary for hishtadlut, for us 
to put in the effort of studying and internalizing these characteristics. But all 
human effort – material or spiritual – requires hashgacha, divine blessing and 
munificence, to be successful.  
The need for a combination of tefillah and diligent effort, specifically with regards 
to Torah study, is evident from the story described in Nidah 70b. Rebbe Yehoshua 
ben Chananya was asked what a person should do to obtain the wisdom of Torah. 
His initial answer was, “yarbeh b’yeshiva ve’yima’et b’sechorah,” that it required 
hard work and single-minded dedication. But, his petitioners responded, many 
have put in the effort and still not been successful; what else is needed? Rebbe 
Yehoshua ben Chananya then replied: “ye’vakshu rachamim me’mi she’ha-
chochma shelo,” your efforts must be followed by devout prayer, asking God to 
share “His Torah” with you. Thus, explains R. Weiss, after completing this 48-day 
course of study – “yarbeh b’yeshiva” – on the final day we turn to Hashem and 
pray – “ye’vakshu rachamim” – that He bless our efforts.10  

 
7 See, for example, Chagigah 9b, Sanhedrin 99a. 
8 Chiddushei Ha-Rim, p. 163, Lev Eliyahu, v.3 p 58. 
9 Chochma U-Mussar, v.1 ch. 236. 
10 Sichot Minchat Asher Al Ha-Moadim v.3 ch 43, and R. Asher Weiss, “Kinyanei Ha-
Torah: Hachanah Le’Matan Torah” in Kinyan Torah Ha-Shalem, pp. 235-240. See there, 
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Additionally, R. Ahron Kotler maintained that the final day is needed so that we 
do not “lose sight of the forest for the trees” and we can prepare for Shavuot. 
After 48 days of running, as it were, from kinyan to kinyan, the extra day allows 
us to pause and fully contemplate the holiness and significance of Kabalat Ha-
Torah.11 
Unlike the previous explanations, some have suggested that the extra day is not 
the last day of the Omer, but the first; there is a step that is necessary before we 
even begin the process of acquiring the different kinyanim. Maharal contends 
that the first day is dedicated to praying to God – not for spiritual success, but – 
for material sustenance. The Mishnah famously teaches that “im ein kemach, ein 
Torah, without sufficient financial resources serious Torah scholarship will remain 
forever elusive.12 Chazal were painfully realistic in their assertion that sustained 
dedication to Torah study is simply impossible if it is not accompanied by at least 
minimal financial security. As such, it makes sense that we first address this 
precondition and pray for material blessing – we focus on the kemach – and only 
thereafter do we begin the long and arduous journey of working towards the 
“Crown of Torah.”13   
R. Asher Weiss offers an additional explanation for why we need an extra day 
before we even begin studying the 48 kinyanim. Prior to undertaking any difficult 
mission, it is necessary to understand its importance and to appreciate how 
essential the success of the mission is. It is inevitable that there will be difficulties 
and even setbacks and only one who truly understands how crucial the mission is 
will persevere despite the obstacles. Similarly, maintains R. Weiss, before a 
person begins the challenging task of mastering the many character traits 
enumerated in the braitoh, it is critical to appreciate the importance of Torah. 
Only one who understands the cosmic significance of Torah – the world could not 
exist without constant Torah study14 – and the transformative power of Torah in 
the lives of those who study her words – it is the “Tree of Life” (Mishlei 3:18) and 
the source of countless other blessings15 – will muster the requisite fortitude to 
internalize the many different and difficult kinyanim. Thus, the first day of the 

 
as well, for additional sources highlighting the broader idea that the unique nature of 
Torah means that our efforts alone are not sufficient and, as a result, it is necessary for 
God to gift the Torah to us. Regarding the specific idea of praying for success in Torah 
study, see also, Ibn Ezra, Devarim 4:7 and Kovetz Iggerot Chazon Ish v.1 ch. 2 
11 Mishnat Rebbe Aharon, v.3 p. 13. 
12 Avot 3:17 with commentaries of Rabbenu Yonah and R. Ovadiah mi-Bartenuro. 
13 Maharal, Drush al Hatorah, p 22. 
14 Nefesh Ha-Chayim 4:11. 
15 Avot 6:1, “kol ha-osek ba’Torah lishmah zocheh l’devarim harbeh.” 
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Omer is dedicated to contemplating the significance of the goal and only 
afterwards, on the second day, does the process of achieving the goal begin.16  
In a slightly different vein, we can suggest that the importance of appreciating the 
value of Torah is not only to enhance a person’s motivation and resilience, but 
also because without such an appreciation it may be impossible to acquire Torah. 
With regards to commercial transactions, there is a fascinating law that a person 
only acquires an object to the extent that he values the object, even if in truth 
the item is more valuable. For example, if a person possesses a piece of metal 
which he then sells for the market price of metal and then, after the sale, 
becomes aware that it is in fact silver, he cannot undo the sale or demand 
payment for the differential price of silver. The rationale for this law is that since 
the seller thought it was metal and had not previously realized it was silver he 
never truly “owned” the silver. In other words, you only own an object to the 
extent that you aware of its value.17 Similarly, it can be argued, even if you “make 
a kinyan” on Torah, the kinyan is only effective to the extent that you appreciate 
the value of Torah. Even if you acquire all 48 traits, if you think Torah is merely 
“metal” that will compromise your acquisition. 18  It is crucially important, 
therefore, that you first spend a day contemplating the value of Torah, and only 
after you realize its true value as “silver” start the process of studying the 48 
kinyanim.19  

 

III. 
 
Kinyan Torah is one of Chazal’s most concentrated presentations regarding the 
importance and beauty of Torah. The significance of the material is evident from 
the long-standing practice of appending this chapter to Avot and the popular 
custom of studying it, annually, the week before Shavuot. At the heart of this 
chapter is the famous braitoh which associates the greatness of Torah – even 

 
16 Sichot Minchat Asher Al Ha-Moadim ad loc. ch 44, and R. Asher Weiss, “Kinyanei Ha-
Torah: Hachanah Le’Matan Torah” ad loc.   
17 Hagha’ot Asheri, Bava Metzia 2:9, Ramo, Chohen Mishpat 232:18. 
18 See Sod Yesharim – Sukkot, Simchat Torah, p.66 and Mevaser Tov – Koach Kiyum 
Yisroel, pp. 346-347 who make this general point about Torah, although not in 
connection with the 48 Kinyanim. See, as well, this idea – that you only acquire 
something to the extent that you appreciate its value – in Beit Yaakov, Vayikra, p.  58, 
regarding mitzvah performance, and Mei Marom, v.6 “Mi’Ma’aynei Yeshua,” p 293, 
regarding the Land of Israel. 
19 Compare to Ran, Nedarim 81a, s.v. davar zeh , citing Rabbenu Yonah, who explains 
that studying Torah without proper appreciation and respect (“she’lo haytah ha-Torah 
chashuvah be’eineihem kol kach”) is tantamount to abandoning Torah (Yirmiyahu 9:12, 
“al azvam et Torati”). 
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greater than the monarchy or priesthood – with 48 “devarim,” attributes, 
necessary to acquire Torah. Each of the 48 “Kinyanei Torah” deserves serious 
study and contemplation, and the unit, as a whole, presents an inspiring text for 
study and an instructive guide for life.   
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PRAYER - The Struggle to Pray with כוונה 

Rabbi Avrum Kowalsky 

The first axiom of prayer is the underlying recognition that an Omnipotent G-d, 

master, and creator of all graced us by enabling His creatures to petition Him, 

notwithstanding the fact that we are so insignificant and inconsequential. This is 

only because of His absolute benevolence and love for all of humanity, His 

handiwork. Supplication to G-d is a gift and it opens a bridge over which we 

connect to the divine. Yet, though we may all know this cognitively, if not 

intuitively, prayer remains one of the most difficult mitzvot 20  that we are 

obligated to fulfill three times a day.  

Prayer frustrates many of our co-religionists for a number of reasons. Many are 

troubled by some of the poetic, unfamiliar language. Others feel prayer becomes 

rote and lacks freshness and spontaneity. For some, the length taxes their powers 

of concentration, and they simply cannot sustain the intensity required for proper 

prayer and find their minds wandering. 

Educators tells us that the hardest thing to impart to day school and yeshiva 

students of all ages and grades is the proper manner, sustained intent, and beauty 

of the prayers we are directed to offer thrice daily. Parents from all walks of life, 

those with yeshiva backgrounds, strictly Orthodox couples, and also the more 

modern, all struggle trying to impress the importance and centrality of  תפילה on 

their children. Obligatory prayer seems incessant, without let up, day after day. 

Most elementary yeshivot require daily prayer, and middle and high school age 

talmidim even have school organized daily minyanim. Yet, any observer or even 

a participant in any such service, will readily notice that many students fall asleep 

or mentally wander off into never-never land instead of concentrating on their 

davening. 

I myself grapple with some of these problems and never heard these issues 

addressed in an effective way during my lengthy yeshiva education. True, various 

rabbeim, and mashgichim (spiritual mentors) tried to instill the importance and 

even privilege of tfilah, but, after all was said and done, I, as well as many of my 

peers, never were able to inculcate these lessons into our prayer routine. We 

struggle to make our תפילה effective and meaningful. This not only negatively 

 
20 There is a dispute between Rambam and Ramban if the mitzvah of daily prayer is Torah 

ordained or is rabbinic in origin. 



24 
 

impacts on our religious self-image but creates reluctance in attending services 

that seem to stretch out and appear to be excruciatingly slow.  

The one thought that we must never abandon is that though we may falter in our 

prayers; though we may fail to muster proper כוונה; though we may not be able 

to sustain intent for the extended שמונה עשרה, our prayers have great value 

before the Master of the Universe. Furthermore, we need to understand that we 

are not alone in this deficiency. Great men, even some of the most honored 

Talmudic teachers, encountered the very same problems that trouble us.  

The Jerusalem Talmud relates the following   

  ב  פרק ברכות  מסכת( וילנא )  ירושלמי תלמוד

  מכוונה בעי  זמן חד  אלא כוונית לא יומי  מן  אנא  רובא  חייא  ר "א

  ריש   אי   ארקבסה  קדמי   מלכא   קומי   עליל  מאן   ואמרית   בלבי   והרהרית 

  אנא   אמר  חייא  בר  בון  רבי.  אפרוחיא   מנית  אנא  אמר  שמואל.  גלותא

  מטי  הוה דכד  לראשי  טיבו  מחזק  אנא מתניה  ר "א . דימוסיא  מנית

 :מגרמיה כרע  הוא  מודים 

Talmud Yerushalmi (Vilna edition), Berachos: Chapter 2 
 

Rabbi Chiya said: Most of my days, I never had proper kavana 

(intent) but one time, when I tried to have proper 

concentration, my mind wandered off, and I thought about 

what position was more honored before the king, an 

arkabasa 21  or an exilarch? Shmuel said: I found myself 

counting chicks [as my mind drifted off] during prayer [the 

Amidah]. Rabbi Boon son of Chiya said: During prayer, I 

counted the courses of stone in the wall22. Rabbi Matanya said: 

I owe thanks to my subconscious for when in the midst of 

tfilah, I come to modim, it causes me [without conscious 

thought] to bow my head23. 

 
21 A court official serving the king in those days. 
22 Apparently, he prayed, as is customary, before a wall to help concentration by blocking out 

distractions.  
23 As we will develop in this essay, this Yerushalmi is so important and crucial to the discussion of 
the centrality of prayer and its continuing import that I am shocked that it was never taught or even 
mentioned in my many years in the Yeshiva. Not only that, but I never heard it cited by any Rabbi 
or Mashgiach during any shiur or class dedicated to enhancing our prayer service to Hashem. How 
many of us would have benefitted from learning that we are not alone in this problem? How many 
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Despite these setbacks, these great men continued to pray, persisted in trying. 

They are primary examples of perseverance and provide a great lesson to us. We 

are not alone in facing this problem. It is not novel nor regulated just to our times. 

Centuries ago, this difficulty plagued even the greatest. Rav Matanya was even 

able to make jest and poke fun at his personal struggle and failure to have proper 

  .כוונה

The question is why? Why did these rabbis persist in praying when they were 

unsuccessful in attaining proper כוונה? Why should we continue to pray if we 

seem unable to harness our inner self and overcome the difficulties encountered 

in prayer? Why waste time in futile effort when we could engage in more 

productive actions, in performing mitzvot that we can properly fulfill, e.g. doing 

acts of charity, studying Torah, aiding the widow, the lonely?  

To resolve the question of why we have not abandoned prayer for seemingly 

more effective spiritual pursuits, we must first explain a profound truth and fact 

about כוונה. The concept of כוונה has two distinct aspects as Rav Chaim 

Soloveitchik zt”l explains in Chidushei Rabbainu Chaim on the Rambam24. One is 

the characteristic that we are all familiar with. כוונה entails understanding what is 

expressed, מליםפירוש ה , i.e., knowing the meaning of the words. To have optimal 

 כוונה  one must understand what he or she is saying. The second aspect of ,כוונה

is that, a person must be aware at all times during תפילה, that he or she is 

standing before the King of kings, Master of the Universe. This requires  כובד ראש, 

that we stand upright with respect and awe as we are praying. One should not 

fidget nor slump but maintain proper posture and deference, and keep in mind 

that you are appearing before Him as a supplicant.25 

The halacha recognizes the impracticalities for most to achieve and maintain 

optimal כוונה, i.e. to read with meaning and understand each word. Hence, it 

 
of us would have drawn strength and not have despaired of prayer if we heard these words and 
assimilated their significance? 
 חידושי ר' חיים הלוי על הרמב"ם  24
25 This latter interpretation of the requirement of כוונה to stand respectfully before the A-lmighty 
in times of prayer has greater implications in the Land of Israel then in the Diaspora. Praying 
disrespectfully is a form of contempt for G-d. In contempt there are two aspects: (i) actual 
contempt, committed in the presence of the judge, inside the courtroom; and (ii) constructive 
contempt which is a form of contempt outside of the presence of the judge, outside of the 
courtroom. The former, actual contempt, is dealt with much more severely than the second form, 
constructive contempt. Although Hashem is manifest in the entire world, when He grants us an 
audience, and we stand before him in prayer in a disrespectful manner, right in His holy land, it is a 
form of actual contempt. 
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provides that it is sufficient to have intent and know the meaning of just the first 

blessing, what is commonly known as the 26 ברכת אבות. Coupled with standing 

respectfully, this minimum of intent is all that is demanded. Sure, we should each 

try to extend this intent for more than just the first blessing, but for the person 

who cannot, he or she has still satisfied the obligation to pray, for that the barest 

modicum of כוונה   is sufficient.  

Further, in respect to the nature of כוונה required in תפילה, I saw cited in the 

name of  הרב צבי מגוירציבורק (not sure of how to spell in English) an amazing 

insight. The Talmud states that the prayers that the Men of the Great Assembly 

ordained correspond to the sacrifices that were formerly brought in the Temple: 

תמיד של שחר כנגד תפילת שחרית ותמיד של בין הערבים כנגד תפילת מנחה והקטר  

 אימורים כנגד מעריב 

The Talmud further states in Zevachim: 

  א  פרק זבחים   מסכת משנה 
 א  משנה

  לשם  לבעלים  עלו  שלא  אלא  כשרים לשמן  שלא  שנזבחו הזבחים כל

 ...  חובה

 

Mishna: Zevachim, Chap: 1:1 

All sacrifices offered in the Temple, if, while slaughtered, the 
Kohen had a conscious thought that he was not slaughtering 
it for the sake of the intended sacrifice (but for the purpose of 
a different sacrifice), the korban is nonetheless accepted on 
the altar; however, it does not absolve the owners of their 
obligation to bring their own specific sacrifice. 

 
The Talmud, in explicating this Mishna states, that if the Kohen slaughtered the 
animal without conscious thought for any particular korban but not for the wrong 
korben, then, the sacrifice is accepted on the altar. Furthermore, the owner is 
credited with fulfilling his obligation to bring the particular sacrifice which he or 
she brought to the Kohen to sacrifice. So, Rav Tzvi argues the same must be true 
of prayer patterned after the Temple sacrifices. If your mind wanders, and you do 
not have the proper conscious intent, your prayer is still accepted as long as you 

 
   שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קא   סעיף א     26

שיכוין בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוין בכולם, לפחות יכוין באבותהמתפלל צריך   
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do not have a specific intent for some other purpose than prayer. This analysis 
would additionally buttress the practice of continued prayer, even one offered 
without proper conscious intent. 

As mentioned, Rabbeim and educators in Yeshivot, day schools and Talmud 

Torahs, at every level, often say that teaching תפילה is the most difficult task they 

face. It is because they are trying to achieve the optimal, a very worthy goal, but 

one that leads to much frustration and eludes their students. It causes many to 

throw up their hands and swear off trying as a result of repeated failure. 

The answer to why we do not give up lies in the Yerushalmi quoted above. Those 

great rabbis mentioned taught us not to surrender in despair. Not to succumb to 

failure and stop or withdraw from prayer. Even one who daydreams for most of 

the prayer, is still worthy in the eyes of Hashem. Standing before G-d and trying 

to pray properly, even if unsuccessful, demonstrates a desire to maintain a 

relationship with and a connection to the Creator. That is the essence of prayer 

and its deepest concept and value. Therefore, one does not abandon prayer.  

Know too that Hashem views and evaluates us only in respect to our individual 

potential. Those of us who have attention and concentration issues are treated 

differently than our peers who have no such problems. A minimum of כוונה, from 

a person who struggles with maintaining extended concentration, may be greater 

in the eyes of Hashem than one who prays with great intensity but has no 

handicap. This is what we must teach to enhance participation in prayer services. 

Parents, teachers, and peers need to be much more understanding and less 

judgmental of those who we see wandering off, sometimes seemingly even in a 

daze, in the midst of davening. 

Another interesting point to emphasize to ourselves and others is that although 

the language of prayer is Hebrew, we may pray in any language27. One who does 

not understand Hebrew, may pray in a language in which he or she is fluent. The 

advantage of praying in Hebrew, however, has both technical and spiritual 

significance. If you pray in Hebrew, you are employing the language of G-d and 

the prophets of Israel. This infuses prayer with a special degree of holiness and 

 
  שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קא  סעיף ד   27

         שירצה( יד) לשון בכל )יג( להתפלל יכול 
  משנה ברורה סימן קא

א בלשון הקודשדוק הוא המובחר מן ומצוה - לשון בכל( יג)  
                                                                                  בלשון  אבל  בוריו  על  הלשון  אותו  שיבין  והוא  -  שירצה(  יד)

 :הלשון מבין אינו אפילו יוצא הקודש
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spirituality which is a great advantage. Furthermore, when praying in the holy 

tongue, you need not understand the meaning of the words you utter. Just 

expressing the verses in prayer is meritorious. Words uttered in the holy tongue 

compensate for not understanding their meaning. 

This too has great implication for the person who struggles with prayer. We need 

not understand what we are saying. If we can just read the words in the Siddur, 

expressing prayer in לשון הקודש before the A-lmighty, He corrects and adjusts for 

the supplicant’s not understanding the words. The person by standing in prayer 

demonstrates a will to connect to Him and if we take pause from our busy 

schedule to pray, He appreciates that effort and investment of time, even if we 

do not fully or at all understand what we are saying.  

I have suggested to my children and students, fighting the task of davening, to 

construct their own prayers. This is especially pertinent and of great value in 

extenuating circumstances when facing pressing issues, e.g. familial, health or 

financial problems. At such times, a person, adult or child, should interject specific 

requests (in any language) and make a direct appeal to Hashem seeking His help. 

In better times, a person should thank Hashem for all the good in his or her life 

and ask for continued protection of loved ones from the difficulties and setbacks 

that ravage others. Write down your individually composed entreaties and recite 

and incorporate them as part of the blessing of שמע קולנו. I myself have 

composed a number of prayers and inserted them, depending on their nature, 

where appropriate into the pertinent blessing. Such compositions enable more 

directed and detailed requests to be addressed to the Master of the Universe. 

This practice helps infuse prayer with relevance and urgency and enlists the 

supplicant in the process. The prayer need not be poetic or complex. Simple 

words setting forth matters of the heart are treasured by the רבונו של עולם. 

Thus, not only at such special moments of want and need, can we turn to our 

Father in heaven, but at other times, to express our thanks and appreciation. We 

should all value this special gift from Hashem, תפילה, which allows us to reach 

out to Him in such a personal manner. 

To summarize and drive home the thrust and practical message of this essay:   

1. Remember that prayer is a gracious gift from a loving Father that 

ennobles and enables us to petition Him daily and fashion an enduring 

relationship with the omnipotent G-d. 
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2. Do not despair, give up or feel guilt, if you are not able to muster or 

cannot sustain the proper כוונה in prayer. Remember that great rabbis 

throughout the ages struggled, as we all do, to maintain intent during 

prayer. 

3. If able, try to have כוונה during at least the first blessing. 

4. Read the Amidah from a Siddur, preferably in Hebrew, as that holy 

tongue alone is meritorious even if you do not understand what you are 

saying 

5. If reciting the prayers in Hebrew is difficult or not satisfying for you, you 

may pray in any language that you understand. 

6. Compose your own prayers for specific needs or to thank G-d for your 

good fortune. This will help freshen and invigorate your davening. 

7. Stand respectfully while reciting the Amidah, try not to fidget or slump 

for you are standing before the A-lmighty who appreciates and rewards 

your attempt to connect with Him, even if your prayer is by rote without 

any intensity. 

8. If unable to have כוונה, at least do not have other conscious thoughts that 

are antithetical to prayer.  

 

Nothing said or intended by this essay is meant to preclude the effort to have 

 throughout our prayers, such effort is truly worthy and is the ultimate כוונה

goal. However, since most do not reach this מדרגה, certainly not without 

years of trying, the suggestions made and the issues discussed can help in the 

interim until בס"ד, we get to the final ideal. 

 

Finally, we should understand that when we continue to pray in any of the modes 

suggested, we instill in ourselves the value of supplicating before Hashem, and 

He will reciprocate and reward us by drawing us closer to Him This will enable us 

to grow from the experience until the point that we no longer struggle with 

davening. 

לקים ברב חסדך ענני באמת ישעך- ואני תפילתי לך ה' עת רצון א   

I chose to submit this essay as a memorial and tribute to Josh, Yehoshua Shalom, 

z”l, not because it is profound or an intricate “shticle” Torah, but rather because 

its message is most relevant and universal, applicable to all. I hope that it will 

assist us to appreciate and participate more readily and profoundly in daily תפילה. 

Perhaps it will be of assistance in helping parents and teachers reach their 

children and students and inspire them to communicate with more enthusiasm 
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to Hashem. May our tfilos, individual and collective, and this Torah compendium 

be a source of aliyah for the נשמה for our dear departed friend יהושע שלום ז"ל. 

Avrum M Kowalsky 

 יהי זכרו ברוך 

 

 

POST SCRIPT: 

This essay did not address the significant contribution of davening in a minyan 

nor davening כותיקין. I limited its scope to personal issues of כוונה and left out of 

the discussion of communal prayer  and time of prayer. להתפלל במנין too may be 

a major contribution to intensity and concentration as is davening כותיקין. Special 

Carlbach or Chasidic style minyanim which captivate participants and spiritually 

elevate through song and devotion also help many achieve כוונה, as noted 

in תהילים. The Psalmist states ע אל הרנה ואל התפילהלשמו רינה שם תהיה תפילה   ,

 This is a matter of personal taste, and I leave it to the reader to  .במקום -

formulate their own opinion if such a minyan inspires them. 

AMK   
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 בענין  שמיעת מוסיקה בימי ספירה השנה

Rabbi Shmuel Iser 

Rosh Kollel, Shomrei Emunah Night Kollel 

כמה כלל ישראל אדוקים במנהגיהם ומוסרים נפשם על מנהגיהם ובאמת כל זה  ידוע
מבוסס בהלכה מפאת כמה וכמה סוגיית בש"ס וביותר בדם של ההיסטוריה שלנו. 

המנהג לא לשמוע כלי זמר בתוך ימי ספירה הוא אחד מהמנהגים שלנו ואע"פ שהוא 
קדמונים אפשר הוא בגלל שהחמירו כל השנה בכלי זמר או שהיה הדבר  לא הוזכר ב

פשוט אצלם כמו שהאיר הערוה"ש )תצ"ג:ב( שהוא ק"ו מהמנהג לאסור ריקודים כמו  
שהוזכר במג"א אבל, בכל אופן, העידו כל האחרונים בפה אחד שקיים מנהג לא  

ג הנ"ל אינו שונה לשמוע לכלי זמר בימי הספירה. אולם לכל מנהג יש הגבלות והמנה
ויש לדון בקיצור נמרץ כמה צדדי היתר השנה שאנשים נאסרים בתוך ביתם באופן 

משונה בהיסטוריה שלנו והרבה מהם במצב רוח קשה או קרוב לזה ויש למצוא צדדי  
היתר לדבר שיכול לשמח ולרומם אנשים ולהשקיט פחד בפרט כאשר כבר העיד 

שמחה בשעת מגפה.הגרעק"א בזמנו על הצורך החיוני של   
 

 המהלך של המנחת יצחק
האופי של המהנג לאסור כלי זמרה בספירה הוא כנראה תלוי במחלוקת אחרונים. 
המנחת יצחק )א:קיא(, בדומה להערוה"ש הנ"ל ביסס את האיסור בק"ו מריקודים 

 שכבר אסר המג"א בימי הספירה:
 

ועי' בטור וש"ע )או"ח סי' של"ח(, דיש מתירים, לומר לא"י, לנגן בכלי שיר בחופות, דאמירה לא"י 
במקום מצוה שרי, ואין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר ועיין רמ"א שם, והב"י )בסי' תק"ס( הביא זאת 

יא, בשם לענין היתר בכלי שיר, בשמחת חתן וכלה בזמה"ז, עיין שם, ובמג"א )סי' של"ח סק"ד( הב
מהרי"ל, שפעם אחת גזר המושל שלא ינגנו בכלי שיר, וצוה להוליך חתן וכלה לעיר אחרת, לעשות שם 
החתונה, כדי לנגן בכלי שיר עיין שם, ומוכח מזה, דכלי שיר הוי שמחה היותר גדולה, שאפשר לעשות 

.לחתן וכלה  
 

לי כלי זמר כי  אולם יש לתמוה קצת על ראיותיו שהרי אפשר שאין שמחת חתן וכלה ב
אבל העיקר הוא עדיין הריקוד. בכל אופן לפי שיטתו  ריקוד בלא זמר הוא חוסר טעם 

הוא איסור על שמחה בדרגת ריקוד וכנראה שמוסיקה על טייפ וכדומה לא קיים באותו 
מדריגה של שמחה וצ"ל שהמנהג לאסור גם זה הוא איסור די חדש בתורת לא פלוג 

וחידושי נדה נח( שדין בתורת לא פלוג הוא רק לפי   וכבר ייסד החת"ס  )י"ד קנ 
ההגבלות שבו התחיל וכנראה לא חל המנהג במצבים כאלה שבו יש צורך חיוני ולא רק 

 בתורת תענוג28.
 

 
ובזה יש להסביר ג"כ למה מקילין בשמיעת זמר אחרי הזמן של ניהוגי אבילות, כל אחד לשיטתו, אע"פ שהשע"צ הוא מסופק   28

 לגבי ריקודים של רשות מחוץ להלג ימים של הניהוגי אבילות, וכבר העירו בזה רבים. 
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וביותר מזה כבר ייסד הגרמ"פ )שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קב( לגבי 
להתיר במקום הפסד שלא תספורת שהוא מנהג יותר קדום וחשוב מהמנהג שלנו, 

קיבלו עליהם בכה"ג, ואע"פ שהזרע אמת )צט(, הרבה שנים לפני הגרמ"פ בשאלה 
דומה לא הקיל כל כך בשופי ורק בהפסד מרובה וכבוד שר וכמו"כ החת"ס )קמח(,  

אבל כבר נוהג העולם לסמוך על הגרמ"פ ויש לדמות צורך נפשי לצורך ממון לגבי 
שדימו הפוסקים בהרבה תחומין אחרים את שני   הסברא של "לא קיבלוהו" כמו

 .הצרכים.
 

 המהלך של האגרות משה 
לפי הגרמ"פ בכמה מתשובותיו  )יו"ד ב:קלז ,או"ח א:קסו ועוד(  כנראה שהמנהג הוא  
לא ק"ו מריקוד אלא הרחבה של האיסור מגיטין )ז( של זמרא על החורבן ליתר השנה  
במצבים שלא נאסר לפי האיסור הנ"ל כמו שלא על היין ולמי שלא רגיל בכך ובזה אין  

גבי המהלך שלו יש ליישם היסוד של צריך המדריגה של שמחה של ריקוד. ול
ביתר השנה )ב:קכה(  המהרש"ג שהעולם סומכין עליו לגבי כמה מיני היתרים 

שהדברים בהאיסור של זמרא נשתנים לפי המקום והזמן ובמצב שהוא לסלק עצבות 
וכדומה לא נאסור ועיקר יסוד דבריו הוא שהאיסור של זמרא על החורבן הוא ביסודו  

ובמצב שהשמיעה הוא רק כדי לחיות חיים נורמליים לא קיים  וגאיסור שמחה ותענ 
אלא לחיות נורמלי. סמכו על דבריו השבט  לתענוגהאיסור בכללו שהרי הוא לא מיועד 

הלוי )ח קכז:ב( ולבושה של תורה )עט:לא( ועוד29 וכבר כתב היעב"ץ במגדל עוז 
יעת הניגונים ובמיני )חלונות אטומות ב( "מי שמתעורר עליו מרה שחורה יסירה בשמ

זמר והכוונה בכל זה שיבריא גופו ותכלית הכוונה בבריאת גופו לקנות חכמה" ]וכבר  
כתב בדומה הרמב"ם בשמונה פרקים פרק ה[ . ואע"פ שבדרך כלל עדיין מחמירין 

בימי הספירה הוא בגלל שזה במצב עצבות קטן לזמן מוגבל אבל כאשר זה עצבות יותר 
לא ראינו והרי הרמ"א בעצמו הקיל שם בהאיסור זמרא של כל   גדול לזמן ממושך זה

 השנה במקום מצוה ומצבינו דומה.
 ובנותן טעם יש להוסיף דברי המאירי )גיטין ז( המפורסמים:

 
כל מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח הבורא יתברך או לצד מצוה אלא דרך 

אסור לשמעו ולהשתעשע בו בין שנעשה הזמר בכלי בין שירה  קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה
 על פה וכל שכן במקום שהנשים מצויות שם והדבר בא לידי הרגל עבירה 

 
ואע"פ שאנו אוסרין על היין אפילו דברי תשבחות וכדומה אולי זה רק בדרך לא פלוג כי  

הוא לא יותר מזה,  אבל  קשה להבחין בדברים ביניים, כמו מוסיקה יהודי דתי של ימינו,
 ובמצב שלנו אולי הוא יוצא מחוץ ללא פלוג הזה.

 

 
לסברות ופסקים דומים עיין אז נדברו ח נח, משנה הלכות ו קו, דברי יציב ב רמו, שלחן הלוי פרק טז, בית אבי ד ל, אור לציון ג ג   29

 ג. 
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 המהלך של המנחת שלמה

לבסוף יש לציין המהלך של הגרש"ז בהליכות שלמה )יא:יד( שהבין שמנהג הוא לאסור  
סוג שיר שמביא לידי ריקוד וממילא סוגי מוסיקה שאכן לא עומדים לכך לא נכללים 

רצה להתיר בשופי וכאן לכאורה לא נחשב לכך. ויש להוסיף בכלל באיסור ואע"פ כן לא  
שהגרש"ז התיר לשמוע מוסיקה כדי לסלק מרה שחורה מהדין לגבי העינויים שמי 

שיש חטטין בראשו סך כדרכו וכאן הוא בדומה אבל בעצם ראייתו יש להקשות 
לו  שבסיכה כה"ג הכוונה הוא לא לתענוג אלא לסלק משהו אבל כאן הכוונה הוא כאי

להרבות בתענוג כדי לסלק אויב ואע"פ שיש לדון שסו"ס הכוונה הוא לא לתענוג אלא 
 לסלק והיא סברה טובה אלא למעשה אין כאן ראיה. 

 
 מסקנא דמילתא

הארכנו קצת להתיר שמיעת מוסיקה השנה בתוך הבידוד לפי כל הדרכים בהבנת 
גורף לכל מאן דהוא.   המנהג. ולבסוף יש צורך להגביל ההיתר שלא מדובר כאן בהיתר

למי שלא נזקק לזה וגם אשתו ומשפחתו באמת אין צריכים לזה אין צד היתר ודברינו 
הם רק על פי הרוב שכמדומני אכן מרגישים לחץ או עצבות. עוד שכדי להרויח שיטת 
הגרש"ז הנ"ל אין לשמוע למוסיקה שמביא לידי ריקוד וגם כן רק קלטות שזה יותר קל  

ין מקיימים המנהג במקצת ושומרים על החומר ואופי של הימים האלו . ובזה אנחנו עדי
ואין לטעון שבמקום להתיר יש להחליף מנהגינו למנהג הימים מר"ח והלאה כי מסתבר 

שעדיין נהיה באותו מצב ולא התירו הגדולים להחליף המנהגים סתם. נסיים בתפילה 
דת ה" שלנו בימים האלו שבמדה שנשמור על המצב רוח  שלנו ונהיה שמחים בעבו

 נזכה לגאולה ולצאת מן הצרה הזאת.
ושוב ראיתי שכבר התיר הגר"ז שכטר שליט"א שמיעת קלטות באופן כללי השנה 

ולפענ"ד כנ"ל ורק בהגבלות וראיתי אחרי כן עוד תשובות להתיר עם הגבלות דומות 
סכמת ת"ח  ומשנה אינה זזה ממקומה.כמובן כל הנ"ל הוא להלכה ולא למעשה ורק בה

 וראשי הקהל.
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Matan Torah  

Rabbi Simcha Baer 

The גמרא tells us that when Moshe Rabeynu ascended למרום he found HaKadosh 

Baruch Hu was tying תגים onto the letters of the Torah. Moshe inquired about 

the purpose of the תגים and was informed that Hashem was doing it because one 

day Rabbi Akiva would come and derive multitudes of halachos by analyzing the 

 .תגים

This story raises a big question.  If the ריבונו של עולם was incorporating רמזים for 

multitudes of halachos, why didn’t He complete the task? Those halachos that 

fall under the rubric of Halacha L’Moshe MiSinai have no source at all in the 

written Torah. Why didn’t Hashem weave in a few more םרמזי  to account for this 

class of halachos too? 

At the Pesach seder in the Hagada we sing Dayaynu. We assert that it would have 

been enough if Hashem just brought us to Har Sinai even if He didn’t actually give 

us the Torah. What could this possibly mean? Leaving us bereft of the Torah could 

have sufficed? Yet, it isn’t a throwaway stanza. It came painfully close to actually 

being realized. In the aftermath of the  עגל debacle, Hashem 

instructed Moshe to take Bnai Yisrael directly to Eretz Yisrael without the Torah 

and Hashem would send His malach ahead to settle us there. What could 

Hashem’s plan have been? Without the Torah how could we possibly fulfill our 

destiny? 

Moshe, when he was on Har Sinai was given access to the entire Torah. Even if 

we hadn’t received the Torah from Hashem, Moshe would have been able to 

instruct us how to live our lives in accord with Hashem’s will. We just would not 

have assimilated the Torah and made it a living part of us. On Shabbos in  תפילת

 :we say שחרית 

  ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך

This statement that we aver weekly is difficult for several reasons. Why do we say 

בהםוכתוב   implying that it was written inside of them.  It should say  עליהם  וכתוב  

because the writing was on the face of the שמירת שבת  .לוחות  wasn’t written on 

both luchos. It should say וכתוב עליו because it was written on a single tablet.  

Finally, the biggest question of all: it didn’t refer to שבת   שמירת  at all on the לוחות, 

it referred to זכירת שבת. 
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My answer is that the first set of  לוחות embodied a very rarified form of the Torah. 

The Torah couldn’t be accessed or assimilated intellectually-it was just granted to 

us. Possession of the  לוחות would have conveyed to each and every member of 

Klal Yisrael a complete internalization of the Torah. Each person would have been 

one with the Torah. The navi ירמיהו tells us that in the future Hashem will forge a 

new bris with Yisrael. It won’t be a Torah written upon ועל לבם אכתבנה .לוחות. He 

will inscribe it upon our hearts. The Torah will be hardwired to us. This is the 

ultimate transmission of the Torah. Klal Yisrael couldn’t successfully connect with 

Hashem at Har Sinai to be granted the Torah in this fashion at that level. So Moshe 

was dispatched up the mountain to bring us the לוחות. These לוחות (first edition) 

embodied the entirety of the Torah. It was all within the לוחות. That is why the 

miraculous אותיות of the לוחות were visible on both sides, the lettering went all 

the way through to imply that the entire Torah was within those לוחות. Possession 

of those  לוחות would have given every member of Klal Yisrael a complete, perfect, 

immutable grasp of the entire Torah. Much like a fetus in his mother’s womb is 

given the entire Torah despite his lacking the intellectual tools to access it by 

analysis, he is programmed with it. As a result, שמירת שבת despite not being 

written overtly on the face of the לוחות was indeed inscribed within the set of 

 .לוחות

Unfortunately, Moshe had to break those  לוחות because we weren’t worthy or 

capable of being granted the Torah from Heaven in the aftermath of the  עגל 

debacle, so Hashem advised Moshe to take us to Eretz Yisrael and there Moshe 

would instruct us how to live our lives in accord with Hashem’s wishes, but we 

wouldn’t have Hashem’s Torah in our possession or be able to access it. 

Moshe, of his own volition, returned to Har Sinai for 40 days to plead our case 

and Hashem ultimately relented and invited him to come up for a third set of 40 

days to be issued the second לוחות. These לוחות did not have the same properties 

as the originals. These embodied a Torah that was fundamentally external to us 

and could only be accessed intellectually with the investment of huge effort to 

learn it and assimilate it. Only after one is הוגה בו does it become תורתו. It could 

even be, chas v’shalom, forgotten. 

Moshe came down from Har Sinai with the newly minted second  לוחות and duly 

summoned the entire congregation to a convention, a הקהל. Instead of sharing 

with them the Torah that he learned intellectually on Har Sinai, he just 

commanded them to build a משכן and, for six months, that is all that they did. He 

did not present the actual laws of the Torah to Klal Yisrael until Hashem reiterated 
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them in the אוהל מועד once the  משכן was erected. So, this begs the question, why 

did Hashem teach him the Torah upon Har Sinai the second time if it wasn’t 

actually transmitted to Klal Yisrael? 

After the  עגל Klal Yisrael weren’t worthy of Torah מן השמים. It was too lofty for 

them to relate to. So Hashem reissued a Torah for down on Earth and He sent the 

Torah down to earth by granting the new לוחות to Moshe to take down. In parshas 

  אתה  וישמענו לנו ויקחה  השמימה לנו יעלה  מי  לאמר היא בשמים  לא :it says נצבים

 Moshe Rabeynu brought it .שמים The locus of the Torah is no longer in .ונעשנה

down here for us already so we can access the earthbound version and relate to 

it. If Moshe had taught us this Torah once he descended from Har Sinai it would 

have diminished the experience for us dramatically. We would have heard the 

Torah from him instead of directly from Hashem. That wouldn’t suffice. So Moshe 

enjoined us to build a משכן so the  שכינה could come down to earth too, kiViyachol, 

and we could hear it directly from Hashem in אוהל מועד מתוך גרונו של משה. 

Hashem spoke to us through Moshe’s voice-box. That was the great מעלה that 

Hashem granted us that we acknowledge in the singing of Dayaynu. 

But Hashem b’chasdo went much further. In order to preserve for us a connection 

to Torah Min HaShamayim, He preserved for us a vestige of it by leaving any 

reference to Halachos L’Moshe MiSinai out of the Torah that descended with the 

 and out of the written Torah. These He presented to us so we should still לוחות

have a connection to Torah Min Hashamayim. And even that wasn’t enough for 

Him. There were two halachos that He didn’t transmit at all to Moshe on Har Sinai. 

These were the laws of פסח שני and the laws of a daughter’s inheritance which 

were only given subsequently. 

One might ask why the laws relating to the Yom Kippur service are presented 

already in parshas אחרי מות in the early days of Nissan, right after הקמת המשכן. 

Why were they not deferred until the laws of the holidays were enumerated later? 

Going into the קודש הקודשים, the inner sanctum of the משכן, is akin to going up 

Har Sinai, having communion with the שכינה at the highest level. If it was indeed 

necessary to do it annually on the anniversary of Moshe’s triumphant descent 

with the לוחות, then by right it should have been Moshe who performed this 

service. 

Man was created for the sake of experiencing an eternal relationship with 

Hashem. As an individual, he had no sense of relationship. Therefore, Hashem 

created woman and charged them to cultivate the art of relationship in order that 
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they would be able to ultimately transfer that sensibility to a relationship with 

Hashem. At Har Sinai Hashem gave each and every one an opportunity to relate 

directly to Him and they all failed miserably. So Hashem told Moshe (as it is 

recorded in parshas עמדי  עמוד   פה   ואתה   , לאהליכם  לכם   שובו  להם   אמור   לך  (ואתחנן . 

Tell them to go home to their wives; they still have much work to do regarding 

refining the art of relationship, but you, Moshe can relate directly to Me. In 

response to this directive, Moshe no longer maintained a marriage relationship 

with his wife, Tzipora. Nadav and Avihu were also capable of relating directly to 

Hashem and therefore, they didn’t marry either. When Hashem killed Nadav and 

Avihu, He rejected this approach and affirmed instead the marriage paradigm to 

characterize his relationship with us and the משכן symbolizes the marital home 

Hashem shares with His people. Yom Kippur is about reinvigorating the cosmic 

marriage that we share with Hashem and therefore the performance of the 

attendant עבודה requires someone who is personally involved in a marriage 

relationship. Hashem told Moshe to go back to his wife so that he could preside 

over this עבודה, but Moshe respectfully declined, asserting that he had to be 

available 24/7 to speak to Hashem directly and so he couldn’t experience a 

marriage relationship in which he would become tamei and not be available for 

prophecy. In response, Hashem authorized him to commission his brother, 

Aharon, his peer, also capable of ascending Har Sinai, for this role, and indeed the 

Kohen Gadol must be married to perform this service. 

The narrative is presented early on in Nissan because the מצווה of  פסח שני was 

presented on the 14th of Nissan that year. In order to receive the new הלכה, which 

had never been presented on Sinai, someone had to do the equivalent of 

ascending Har Sinai so the new הלכה from שמים could be given. The Torah tells 

us in parshas  בהעלותך that the men who were  טמא and sought the ruling of 

Pesach Sheni came before Moshe and Aharon.  Rashi asks, why does the Torah 

tell us that they came before Aharon?  If Moshe didn’t know the הלכה, how would 

Aharon know it? His answer is that Aharon was sitting with Moshe in the Bais 

Hamedrash when the question came up. That still begs the question, why was it 

necessary for the Torah to record that Aharon was present? The others in 

attendance remain anonymous. In a similar vein, when the daughters of 

Tzelafchad petitioned to inherit from their father, the Torah notes that they came 

before Moshe and Elazar haKohen. Again, Rashi asks the same question there and 

offers the same answer, which again rings a bit hollow. 
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The Vilna Gaon maintains that Aharon was able to go into the  קדש הקודשים not 

only on Yom Kippur, but anytime, provided he brought all the קורבנות and did the 

entire Yom Kippur service that is enumerated in אחרי מות. This opinion is echoed 

by the משך חכמה. What would provoke Aharon to do this complex and difficult 

 on another occasion? The answer is- the need to make the Har Sinai עבודה

connection. On two occasions Moshe felt compelled to dispatch the Kohen Gadol 

to do the עבודה on another day. On Erev Pesach, to receive the new halacha of 

Pesach Sheni, and again when petitioned by bnos Tzelafchad. That is why the 

parsha had to be given in Nissan so the mechanism to get the new הלכה would 

be in place and so the Torah duly tells us on both occasions that the Kohen Gadol 

was on hand so he could be dispatched by Moshe to make the Sinai connection 

to get the new מצוה. 

Hashem withheld these two הלכות to give us assurance that even after the  עגל 

debacle we were still shayuch to  מתן תורה and even after the terrible  בעל פעור 

debacle in שטים we were still, despite everything, shayuch to מתן תורה. 

What came of the Torah that was transmitted to Moshe on Har Sinai, the second 

time which he withheld from Klal Yisrael? That is the version that he presented in 

 which the Torah characterizes as a משנה תורה which we call ערבות מואב

transmission of the תורה from Moshe as opposed to the direct transmission from 

Hashem while they were still at Har Sinai in אוהל מועד. 

Shavuos is Zman Matan Torasaynu. Klal Yisrael convened at the foot of Har Sinai 

on Shavuos to initiate the process that was Matan Torah. In a perfect world, 

Matan Torah could have transpired in its entirety on that one day. In fact, it was 

a process that wasn’t completed until almost forty years later. Hashem structured 

it in a way to maximize our ability to receive the Torah and possess it based upon 

our collective capacity. He reformatted it to a version that we could relate to and 

came down into our Mishkan to present it to us, all in response to our 

shortcomings. Nevertheless, He preserved for us an aspect of the loftier version, 

by giving us Halacha L’Moshe MiSinai and made provisions to reassure us that 

despite the terrible mistakes that we made, we never forfeited our connection to 

Him and the Torah that He granted to us. May we all cherish the Torah that 

Hashem gave us and apply ourselves to learn it and live it to the best of our 

abilities.  
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Some notes on  בידו  וזה  זה העלם  

R’ Yosef Brandriss 

Those participating in the Daf Yomi have recently been studying the seventh 

chapter of Maseches Shabbos, known as "Klal Gadol", which is famous for 

enumerating the 39 melachos [forbidden labors] of Shabbos. Before that, 

however, the Gemara deals with a number of questions relating to the obligation 

to bring Chata'os [sin offerings] to atone for forbidden actions done on Shabbos 

"b'shogeg" -- with something less than full cognizance; that is, if the action is not 

considered to have been done "b'meizid" -- with full cognizance.  

This essay will give a brief summary of the Gemara's discussion, and bring up a 

few questions regarding the discussion on Daf 70b of " בידו וזה זה העלם  " -- if one 

had an unawareness of both the day and the action. 

In general, one is required to bring a Korban Chat'as for a sin done בשוגג/b'shogeg 

if, had it been done במזיד/b'meizid, one would incur a punishment of kareis 

[excision], which is the case for violations of the 39 melachos of Shabbos. A sin 

done b'shogeg occupies a middle ground on the scale of culpability, where you 

have committed a violation that requires atonement. This is to be contrasted with 

having performed the forbidden action באונס [literally: by compulsion] -- where 

you have no level of culpability at all due to having been forced to act, or there 

was no expectation for you to have known that the act was forbidden. B'shogeg 

is also to be contrasted with b'meizid, where atonement through sacrifice is not 

available to you due to the brazenness of the act. 

The first mishnah in Klal Gadol, on Daf 67b, begins by delineating three levels of 

cognizance which are all forms of b'shogeg:  

1. One who has forgotten the concept of Shabbos altogether 

2. One who knows what Shabbos is, but didn't realize that today was Shabbos 

3. One who knows that today is Shabbos, but didn't realize that what he was doing 

was a melachah [forbidden labor].  

After a brief treatment of a different subject, the Gemara on Daf 68-69 proceeds 

to analyze the precise meaning of the three levels of cognizance stated by the 

mishnah, as well as their outermost limits: What is the dividing line between 

b'shogeg and אונס, and what is the dividing line between b'shogeg and b'meizid. 
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As to the former, the Gemara concludes that the mishnah on 67b does not 

mention the case of the שנשבה  תינוק  [captured baby] -- one who has never heard 

of the concept of Shabbos, which is subject to a machlokes [disagreement] 

between Monabaz and the Amoraim R. Yochanan and Resh Lakish on the one 

hand, who hold that such a person is exempt from a chat'as altogether, and R. 

Akiva (also called   רבנן / the Rabbis) together with the Amoraim Rav and Shmuel, 

who hold that he is obligated to bring a chat'as.  

As to the latter, the line between b'shogeg and b'meizid, there is a dispute 

between R. Yochanan and Resh Lakish as to the exact opinion of R. Akiva and the 

Rabbis. Certainly, if you weren't aware that a particular melachah was forbidden, 

it would be considered b'shogeg. However, if you knew that the melachah was 

forbidden, but were unware that it incurred the penalty of kareis, R. Yochanan 

holds that according to R. Akiva and the Rabbis this is still b'shogeg and a chat'as 

should be brought, whereas Resh Lakish disagrees and says they would consider 

it b'meizid and no chat'as may be brought. Monabaz would go even further, and 

would hold that even if you performed the melacha with full knowledge that it 

was forbidden and that the act was subject to the penalty of kareis, and you were 

only unaware that the obligation to bring a chat'as could be incurred, you would 

still be considered b'shogeg and must bring a chat'as. R. Akiva and the Rabbis 

would hold that this is tantamout to b'meizid and cannot be atoned for with a 

korban. 

Later on daf 69, the Gemara discusses three related subjects: sins regarding 

 oaths, which are anomalous in that violations don't incur a penalty of / שבועות

kareis, yet one who violates b'shogeg must bring a chat'as; and a זר / non-Cohen 

who eats terumah b'shogeg, where the penalty of an additional fifth of the value 

is considered analogous to a chat'as; and what you are required to do if you don't 

know which day of the week it is. 

At the end of daf 69b going into 70a, the Gemara begins to analyze the Klal Gadol 

["great rule"] of the mishnah: if you forget that today is Shabbos you bring a single 

chat'as for any number of forbidden melachos, but if you are aware that today is 

Shabbos but are not aware that various melachos are forbidden, you must bring 

a separate chat'as for each melachah you violated. Various pesukim [verses] are 

brought from the Torah as sources for the division of the Shabbos laws into 39 

melachos resulting in the possibility of bringing multiple chata'os. Furthermore, 

separate scriptural support is needed for the different rules for cases #2 and #3 

above: 
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* In case #2, only one chat'as is brought regardless of the number of different 

melachos that were performed, but a separate chat'as is brought for each 

Shabbos that was violated, even if you didn't realize that you had violated the 

Shabbos until several weeks had passed.  

* In case #3, a separate chat'as is brought for each type of melachah performed, 

but only one chat'as is brought per melachah even if the melachah was performed 

on multiple Shabboses.  

Note that in both cases #2 and #3, the mishnah's ruling takes the form of a basic 

rule followed by an "even if" clause which serves as an amplification. In both of 

the "even if" clauses, the mishnah is pointing to an unexpected result. The 

obligation to bring each chat'as is related to a period of time called a  העלם 

[unawareness], and separate periods of העלם could be demarcated by instances 

of ידיעה [knowing]. In general, multiple violations committed אחת בהעלם  [in a 

single period of unawareness] incur a single chat'as, but if a ידיעה interposes, 

even if you once again become unware, you would incur an additional chat'as 

obligation. The "even if" in #2 is an exception to what was just stated -- even if 

the violations were committed  אחת  בהעלם , without any interposing  ידיעה, 

multiple chata'os must be brought. The "even if" in #3 is, can be seen, in turn, as 

an exception to the exception just stated for #2: notwithstanding the special rule 

that a violation on several different Shabbos days incurs multiple chata'os, this 

doesn't apply if you knew the day was Shabbos but not that certain melachos 

were forbidden [termed מלאכות ושגגת  שבת   זדון ]. 

Based on using both the singular השבת and the plural שבתותי when telling us to 

guard the Shabbos, the Torah hints at the possibility of the different outcomes 

for cases #2 and #3: whether there is one observance for several days of Shabbos, 

and hence one chat'as, or one observance for each separate Shabbos, allowing 

for multiple chata'os. 

It is interesting to note that Rashi in his commentary to the mishnah [   על  חייב   ה"ד 

ושבת שבת כל ] brings a rationale for the "even if" of case #2 separate from the 

scriptural support: " לחלק ידיעה הויין שבינתיים  ימים ": the intervening days are a 

knowing which divides; that is, the fact that a whole week has passed between 

separate violations itself serves to divide the period into multiple states of העלם. 

It is ambiguous exactly what Rashi means by this: on the one hand, he could be, 

so to speak, putting the the word ידיעה in quotes. One would have thought until 

now that ידיעה in our context means knowledge of the facts and knowledge of 
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the violation together, but here Rashi could be saying that the intervening days 

are "as if" you were informed of your having done a melachah on Shabbos day, 

but that it could very well be that the person never actually realized what day it 

was at any of the times that he did a melachah until finally being informed at the 

end. Alternatively, one could have realized that at least one Shabbos day had 

passed by, but still not realize that the earlier day on which he did melachah was 

in fact the Shabbos day. Indeed, Rashi does say that the entire period was  העלם  

 one period of unawareness. On the other hand, Rashi does go on to say ,אחד

" שבת  הויא  היום   שאותו  בינתים  שמע   שלא  א "א " -- it's impossible for him not to have 

heard that that day was Shabbos.  

Tosafos [ גדול כלל ה "ד ] objects to Rashi's bringing this rationale in addition the 

pesukim mentioned, but also brings a logical objection based on a case from Daf 

70b-71a. It would seem from this objection that Tosafos is reading Rashi's ידיעה  

 as meaning knowing merely that a Shabbos day has passed, without actually לחלק

remembering that a violation took place. The case on Daf 71a is like a 

combination of cases #2 and #3 of the mishnah, but taking place on a single 

Shabbos day. Someone first did a melachah מלאכות וזדון  שבת  בשגגת , [not 

realizing that it was Shabbos day, but knowing that the particular melachah was 

forbidden], and then later that day repeated the melachah  ושגגת שבת  בזדון  

 realizing once again that today is Shabbos, but not knowing that this act ,מלאכות

was a forbidden melachah. (It might sound improbable that one would forget that 

an act just performed was forbidden after having known it the same day, but it's 

also possible for this to be referring to two different actions included in the same 

category of melachah.) The Gemara rules that a single chat'as serves to atone for 

both acts. Tosafos points out that a not only a theoretical, but an actual, ידיעה 

took place, where the person came to realize that Shabbos had arrived. According 

to Rashi's rationale, this should serve as a ידיעה insofar as breaking up the acts 

into two separate העלמות. 

Maharsha in his comments on this Tosafos defends Rashi, further refining the 

definition of the kind of ידיעה which would not only induce the obligation to bring 

a chat'as, but also serve to divide a period of העלם into two. He would seem to 

hold that such a full-fledged ידיעה actually includes three components: 

knowledge of the context of the act, knowledge of the act itself, and knowledge 

of the act itself and the context simultaneously (even if there is not an actual 

awareness of committing a forbidden act at the moment it is committed). 

Maharsha says that there is a key difference in the case on Daf 71a, where the 
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 of the day of the week (the context), since it did not include knowledge of ידיעה

the forbidden melachos (the act itself), cannot possibly combine to split the העלם. 

In case #2 of the mishnah, on the other hand, as Rashi points out, there was 

knowledge of the act itself all along ( מלאכות זדון  ) and the context of the act is 

provided retrospectively by our assumption of " בינתים  שמע שלא א "א ", so these 

can combine to split the העלם and induce the mishnah's ruling of שבת   כל  על   חייב  

 .a chat'as for each Shabbos day ,ושבת

Earlier on 70b, the Gemara brings the case of  בידו וזה  זה העלם  in order to fill in a 

further detail not explicit in the mishnah. Rava asks R. Nachman: suppose you did 

several melachos on a Shabbos day. What if you were unaware both that today 

was Shabbos, and that the particular acts you did were melachos? Should you 

bring one chat'as as in case #2, or multiple chata'os as in case #3? The Gemara 

presents arguments from early Amoraim Rava and R. Nachman and later 

Amoraim Ravina and R. Ashi, and ends with the  words " שנא לא אלא " [rather, 

there is no difference]. Rashi says succinctly that as a result " אחת אלא חייב  ואינו " 

-- and therefore you are only obligated to bring one single chat'as.  

Tosafos [ אמר ה"ד ] point out the curious parallels to two separate cases in 

Maseches Shavuos 19a and 26a where the identical framework is used to discuss 

a case of oaths and a case of entering the Bais Hamikdash while impure or eating 

korbanos while impure. In all three cases, we have the identical wording of Rava's 

question to R. Nachman:  מהו  בידו  וזה  זה  העלם , followed by arguments from both, 

followed by arguments from Ravina and R. Ashi, and concluded with "   לא אלא

 There is a major difference, though, between our case of Shabbos on the ."שנא

one hand, and the two cases in Shavuos on the other hand. As Tosafos points out, 

the case here R. Nachman replies leniently, obligating only one chat'as, whereas 

in both cases in Shavuos, R. Nachman's reply is stringent, requring a korban; 

Tosafos here and in Shavuos give various reasons for R. Nachman's different 

tendencies. It is further interesting to note that in all three cases, Rashi interprets 

" שנא לא  אלא " leniently: here in Shabbos that you have only one korban, and in 

the two cases in Shavuos that you are exempt from a korban.  

Ritva here [ שנא לא  אלא  ה "ד ] gives two stylistic reasons for Rashi to want to 

interpret שנא  לא   אלא  as he does: first, that these words are clearly said by Ravina 

as the conclusion to his dismissal of R. Ashi's proposal. Since R. Ashi's proposal 

was introduced as an alternative answer to the original  שאלה [halacha question] 

in the face of Rava's objection, it must have been coming as an alternative to R. 

Nachman. Therefore Ravina comes to restore R. Nachman's reply, which was that 
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you would only bring one chat'as. Second, Ritva notes that the next question of 

the Gemara is against R. Nachman's view ( חייב  בידו  וזה  זה  העלם   בשלמא  אמרת  אי ), 

so it stands to reason that  שנא  לא   אלא  is a return to R. Nachman's view. The same 

logic, though  -- at least the first reason of Ritva, since the second applies only to 

the follow-up question in our sugya -- would seemingly not be applicable to the 

parallel cases in Shavuos, since שנא   לא  אלא  in those cases reflect the view of Rava, 

who retorted to R. Nachman. 

Maharsha, commenting on the above-mentioned Tosafos, points out another 

reason to interpret the result of שנא  לא  א אל  leniently in each case; namely, that 

every additional korban required runs the risk of בעזרה חולין  -- an unnecessary 

korban is itself a violation. 

The Ba'al Hamaor has an interesting presentation of this Gemara in which he gives 

extended voice to the thinking behind both R. Nachman's response to the  שאלה 

and to Rava's retort. In the name of R. Nachman, he presents the cases of our 

mishnah as being arranged in order of increasing knowledge or awareness, and 

that it stands to reason that increased knowledge increases your culpability. Case 

#1 adds awareness above a שנשבה תינוק  resulting in an increase in culpability 

(according to Monabaz) or, at least, in no decrease in culpability. Case #2 adds 

culpability for each individual Shabbos. Conversely, a decrease in knowledge 

should result in a decrease in culpability, or at the very least, no increase. 

Therefore, R. Nachman would say that בידו וזה זה העלם  cannot possibly obligate 

you to bring more korbanos than just not knowing it was Shabbos today. 

The Gemara's follow-up question against R. Nachman is interesting in that it is 

one of three times that a very similar line of argument is used in this very chapter. 

The Gemara brings R. Yochanan's explanation of why the next mishnah 

introduces the list of the 39 melachos by actually giving the number "forty less 

one" -- wouldn't we be able to figure out the total by counting ourselves? R. 

Yochanan states that the number is given to emphasize that it is possible to incur 

an obligation to bring 39 chata'os  חדא  בהעלם  [in one state of unawareness] if you 

performed each of the 39 melachos. In each of the three times this statement is 

brought, it is to ask, according to a given view, how is it possible to still be aware 

of the concept of Shabbos (at least: the concept that it is possible to violate the 

Shabbos by doing something forbidden) if you violate all of its melachos due to 

not knowing that they are forbidden? The answer given each time is that there is 

yet one additional violation, not one of the 39, that you might still be aware of, 

namely, that one may not exit the techum [2,000 cubits from the end of a 
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settlement]. In each of the three times, the question is brought in the form of אי  

אמרת  אי   אלא /    בשלמא  אמרת ; that is, if you hold X, it is well, but if you hold Y, this 

poses a difficulty. In the other two instances, on Daf 69a and Daf 73a, X, or the 

בשלמא  אמרת   אי  side, is an opinion where even though you are aware that all the 

melachos are forbidden, there is some aspect of knowledge or intent that you 

lacked of each of the 39 melachos such that you could still be considered b'shogeg 

and therefore still be able to gain atonement by bringing a chat'as. On 69a, view 

X (R. Yochanan) is the view that not being aware of the penalty of kareis is enough 

to allow you to still bring a chat'as. On 73a, (Abaye) it is the lack of intent to 

perform the melacha to the extent, or in sufficient measure, that entails 

culpability. In our case on Daf 70b, it is Rava's view  בידו וזה  זה העלם  can incur an 

obligation for each melachah that is accepted as " בשלמא  אמרת  אי  " -- that is, even 

though you have a lack of awareness of each of the 39 melachos, and thus also a 

lack of awareness of Shabbos in general, you could still incur an obligation for 

multiple chata'os. But this would seem to equate forgetting what day of the week 

it is with the lack of knowledge of Shabbos in general -- wasn't it case #1 of the 

mishnah that said that lack of knowledge of Shabbos in general only incurs one 

chat'as? Additionally, Rashi [ מהו ה "ד ] explicitly says that the שאלה of  זה העלם  

בידו  וזה  is regarding שבת עיקר יודע , that is, explicitly not like case #1 of the 

mishnah. So it would seem to be difficult according to Rava's view as well. One 

possible solution to this is construct the case of בידו   וזה  זה  עלםה  somewhat more 

elaborately, where at any given point in time you are aware of a certain subset of 

the melachos, but throughout the course of a Shabbos day you forget some of 

them and remember some others, so that by the end of the day you have violated 

all of them b'shogeg. The Ba'al Hamaor and the Ritva [ מיניה בעה  ה"ד ], among 

other Rishonim, seem to use just such a construction for this reason. 
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  Appreciation and Being Jewish  

Dr. Bruce Fried 

The pasuk at the end of parshas Ki Teitzei says "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים- 

You shall erase the Memory of Amalek from under the Heavens."  What is Amalek 

all about? Why is Amalek so antithetical to Jewish belief and ideals that there is 

no room for the existence for of Amalek in the world?     

    Perhaps the Purim story and the philosophical battle between Mordechai and 

Haman can shed some light on this question. It is important to note that 

throughout the Megillah, Mordechai is referred to as  מרדכי היהודי  and the Jews 

are referred to as יהודים.  What is the Megillah trying to emphasize by using this 

appellation? Furthermore why was is so important to Mordechai not to bow 

down to Haman, even though according to many opinions it may have been 

permissible under this circumstance? 

    Let us take a look at parshas Beshalach, where the Torah recounts Amalek's 

attack on the Jewish people.  Rashi (Shemos 17:8) writes as follows:  

סמך פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים  

לי  ואתם צועקים א  )פסוק ז( היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם

ותדעון היכן אני. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך, היה אותו הבן רואה חפץ  

ואומר, אבא טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שניה וכן שלישית, פגעו באדם אחד,  

אמר לו אותו הבן ראית את אבא. אמר לו אביו אינך יודע היכן אני, השליכו מעליו ובא  

ב ונשכו הכל  

The Torah places this section immediately after this preceding verse (they said, 

“Is Hashem among us or not?”) to imply, “I am ever among you and ready at hand 

for everything you may need, and yet you say, “Is the Lord among us or not?” By 

your lives, I swear that the hound (Amalek) shall come and bite you, and you will 

cry for Me and then you will know where I am!” A parable: it may be compared 

to a man who carried his son upon his shoulder, and went out on a journey. The 

son saw an article and said, “Father, pick up that thing and give it to me”. He gave 

it to him, and so a second time and so also a third time. They met a certain man 

to whom the son said, “Have you seen my father anywhere?” Whereupon his 

father said to him, “Don’t you know where I am?” — He, therefore, cast him off 

from himself and a hound came and bit him. 
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Rashi explains that it was only once the Jewish people started to complain that 

Hashem allowed Amalek to attack. Their lack of gratitude is what gave rise to 

Amalek.  Amalek is representative of total ingratitude in the world. In the bracha 

we say after reading the Megillah, Asher Heni, it states that Haman didn’t 

appreciate the compassion that Shaul had on his ancestor Agag. Haman takes this 

ingratitude to the most absurd extreme, to the point where he says (Esther 5:13) : 

 .Yet all this means nothing to me  וכל זה איננו שוה לי 

Haman states that if he only has 99.5%, everything is meaningless because of 

the .5% he doesn't have. All the worldly blessings are of no value to an ingrate. 

We, as יהודים are people who wake up and say מודה אני before anything else first 

thing in the morning. This sense of appreciation is what makes life worthwhile. 

Haman's lack of gratitude was his ultimate downfall.      

    As my dear friend Josh a"h would always say "don't let what you don't have 

ruin what you do have.”  Haman, being from Amalek could not comprehend this 

lesson. Fortunately, the Jews of Shushan ultimately understood what it means to 

be a יהודי. 
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 ספירת העומר 

פרידמשפחת                                                                                                                                         

       ב' ביאורים בשיטת הבה"ג

 א( ספה"ע הוי רק מצוה אחת                                  
רצף אחת ב(יש מצוה בכל יום למנות ימי העומר ב    

ע' תוס' מנחות סו. ד"ה זכר למקדש, דהוא מביא שיטת הבה"ג "בהלכות   

גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות ותימה  

גדולה הוא ולא יתכן" וכן מובא בתוס' במגילה כ:. יש כמה חולקים עליו, אעפ"כ השו"ע  

ברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין  בסימן תפט סעיף ח פסק כמותו "אם שכח ל

   ."משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה

ע' רא"ש בפסחים פ"י סי' מא "ועוד כתב בה"ג שאם הפסיק יום אחד ולא סיפר   

שוב אינו סופר דבעינן תמימות. ואין נראה לר"י דכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא".  

בכל יום או רק מצוה אחת לספור בכל יוםבפשטות נראה דהמח' הוא אם יש מצוה  . 

וכן משמע בספר החינוך מצוה שו דהטעם של הבה"ג הוא משום דהוי רק   

מצוה אחת וז"ל "ויש שאמרו שמי ששכח ולא מנה יום אחד, שאין יכול למנות עוד באותה  

שנה, לפי שכולן מצוה אחת היא, ומכיון ששכח מהן יום אחד הרי כל החשבון בטל ממנו.  

א הודו מורינו שבדורינו לסברא זו, אלא מי ששכח יום אחד יאמר אמש היו כך בלא  ול

ברכה, ומונה האחרים עם כל ישראל". אבל יש להעיר, אם מצות ספירה הוי רק מצוה  

אחת למה יש ברכה בכל יום, לכאורה צריך להיות רק ברכה אחת לכל הימים? ועוד יש  

מימות, לאו משום דצריך שבע שבתות. לכן  להעיר מלשון הבה"ג דהחסרון הוא משום ת

נראה די"ל מהלך אחרת, דהבה"ג סבר דצריך לספור ספירה בכל יום ברצף אחד כמו  

בנין, ואינו שייך למנות שלש אם לא מנה שנים. וכן מצאתי מהלך זו בשו"ת אור לציון  

ברו  ח"א סי' לו )להרה"ג ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל(. משא"כ לפי שאר הראשונים שס

 .דיש מצוה בכל יום למנות כמה ימים עבר מן תחילת העומר

 שורש המח' הבה"ג ושאר ראשונים 

ראיתי בקונטרוס ביד משה )מאת אחי הגדול ר' יהודה שליט"א( ביאור במח'    
בה"ג וש"ר. די"ל דהמח' תלוי על מילת "ספירה", דיש לחקור אם הוא מלשון ספר  או  

שון ספירה הוא מלשון ספר, דהיינו כמו בכל ספר יש  מספריים . וי"ל דהבה"ג למד דל

כמה עמודים והם מה שעושים ספר שלם ותמים, וכן ספירת העמור המצות למנות ימים  

והם עושה ספירה שלם ותמים. אבל ש"ר סוברים דספירה היינו כמו מספריים, "חלק",  

 .דהמצוה רק לספור ספירה בכל יום

 נ"מ בין הב' מהלכים בשיטת הבה"ג 
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נמצא דיש ב' מהלכים בהבנת הבה"ג ויש כמה נ"מ בניהם. וע"ע בשו"ת אור   

לציון שם שמביא שתי נ"מ וז"ל אדם חולה ב"מ, שיודע שיצטרך לעבור ניתוח וכדומה,  

ולא יוכל לספור העומר במשך לילה ויום שלמים, אי רשאי להתחיל ולספור בברכה, או  

ך יממה שלימה את ספירתו, מעיקרא  דילמא כיון שיודע בבירור שיאלץ להפסיק למש

גם בה"ג סובר דכל יום מצוה בפני עצמה, יוצא  ימנה בלי ברכה, ולפי מה שביארנו ש

דלכו"ע כל לילה מצוה בפני עצמה, וממילא ימנה מעיקרא בברכה, אף על פי שיודע  

שיאלץ להפסיק . וכן נ"מ גם לילד שנעשה בר מצוה והגדיל בימי הספירה, דאם ספר  

בכל הימים בקטנותו, קיים לתמימות דקרא ומנה ברצף אחד, ולפ"ד ליכא מ"ד   מעיקרא 

שיסבור שהכל מצוה א' שלימה, ושפיר קרינן ביה תמימות תהיינה עכ"ל. וע"ש בסוף  

דבריו דהוא מציין שו"ת הר צבי או"ח ח"ב סימן עו דג"כ פסק לגבי קטן דעדיין נחשב  

נה יום ההוא בכלל רצף אחת, זהו  תמימות. היסוד הוא, בלבד דבשעת הספירה ימ

המצוה בשלימות, ויכול לברך. עכ"פ אם אמרינן דכוונת הבה"ג הוא דהוי רק מצוה אחת,  

נראה דבב' אופנים אלה אין לו לברך, ואם בירך ולא גמר או בירך כשלא התחיל בחיוב,  

נמצא דכל ברכתיו הם לבטלה.וע"ע הליכות שלמה פ"יא אות ט דמובא מהרה"ג ר'ש"ז  

אוירבאך זצ"ל דהוא ג"כ פסק באופן של ניתוח דיכול לספור, משום דעכשיו זהו מה  

שמוטל עליו לעשות ולכן אינו שייך להיות ברכה לבטלה. אבל צ"ע שהרי אם שיטת  

הבה"ג הוא דהוי רק מצוה אחת, אז המצוה אינו מוטל עליו משום דהוא אינו יכול לגמור.  

מבית מדרשו של  בעל שבט הלוי( דהוא כתב  לברך  וע"ע בקובץ בית הלוי ח"ג עמוד לו )

אפילו לפי מי שסבר דהוי ברכה לבטלה לשיטת הבה"ג, משום דיש ראשונים דסברי דיש  

 .מצוה בכל יום, וגם אולי ידחה הניתוח והוי כמו ספק ספיקא, ולכן יכול לברך

ספור  עיין מ"ב סי' תפט ס"ק ג בא"ד "וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל ל 

וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד". המ"ב מסתמא  

איירי בדעת השו"ע דהוא דעת הבה"ג, ונראה דחשש דהנשים תטעו ולא תצנו בעתיד וא  

תהיו ברכותיהן לבטלה. בפשטות נראה דהטעם הוא משום יש מצוה אחת למנות כל  

ו יכול לספור? ע"ע בהליכות שלמה שם דהרה"ג  הימים. וא"כ באופן של ניתוח ה"ה דאינ

ר' ש"ז זצ"ל מחלק דנשים אינו מחויבים מעיקר הדין משום מ"ע שזמן גרמא, אבל בנידון  

דידן  עכשיו הוא מחויב, אבל עדיין צ"ב בזה. עכ"פ נראה דעת המ"ב הוא דהוי רק מצוה  

נו שלא יספרו  אחת. אבל המעיין בפנים בספר שולחן שלמה שהביא המ"ב, כוונתו אי

משום דלמפרע יהיה ברכה לבטלה, אלא משום דלא יודעות הדין דאם שכחה שלא  

תמשיכו בברכה, ותמשיכו לברך. ויש לעיין אם זה הוה כוונת מ"ב כשמביא השולחן  

שלמה. ושמעתי בשם גדול אחד שליט"א  אמר דמשום המ"ב מביא השולחן שלמה  

ם, עדיין הפסק מטעם שכתוב במ"ב, ולכן   באופן זה הגם דזה לא היתה מה שכתוב בפני

    !אותו גדול סבר באופן של ניתוח, דאינו יכול לברך
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All for One and One for All: The Mechanics of Tzibbur  

פרידמשפחת                                                                                                                                         

  שנמסרתי   לשיעור  הוספה הוו  הם באמת  אבל , עצמאית כחטיבה  כאן  באים  אלו  דברים

  את  במחשבתי  בבירור   לראות  יכול  אני.  ח "תשע השבועות  בחג אמונה  שומרי  ק" בק

  מזכיר ואני, שלו תמיד -הכי בחיוך, שיעורב שלי  האבא  מול  יושב  שלום  יהושע ' ר תמונת

  נידון .  שלי  לשיעור  לשמוע!(  הקיץ חום בתוך)  בא  שהוא  ממה שהרגשתי  והחיזוק   העידוד
  על באורך  דנתי ,  זה מסגרת   בתוך". ערבות"  של  מושג ה מתחיל זמן  באיזה ה יה השיעור

(  ולמעשה  להלכה  לחידוש כמקור  ו" קכ' ס  ד" יו ז "אבנ ת" בשו המובאים ) ל " מהר דברי 

  כולם  שהם מה  מכח ישראל לכלל  שיש ההתקשרות  על   מבוסס ערבות   של שמושג 
 . ישראל ארץ דהיינו , אחד למקום שייכים 

מאחר שנשים הוו   - הגמ' בברכות )מה:( מביא שנשים הוו פטורות מחיוב זימון. וצ''ע בזה

חייבים בברכת המזון )ואפילו אם חיובם הוה רק מדרבנן, ועי' ברכות כב.(, למה לא  

חייבו חז''ל בברכת זימון? ועי' בגליוני הש''ס להגאון ר' יוסף ענגיל, שמביא  לשון הגמ'  

הוריות )ו:( "כל שיש לו אחוזה איקרי קהל וכל שאין לו אחוזה לא איקרי קהל". הוא  

תחבר יחד הוה רק על ידי ארץ ישראל, ולכן, מי שלא שייך  מתחדש מכח זה שיכולת לה

לארץ ישראל לא יכול להתחבר לאחרים באופן חזק. כמובן, אין לנשים חלק בארץ.  

הוא בגלל   ממילא, הוה מסתבר מה שלא יכולים לצרף יחד לזימון, לשום דבר שבקדושה,

 עיי"ש באורך.  הסיבה הזאת 

ו שייכים לדין ערבות, אע"פ שאין  להם "אחיזה  ויש להעיר על דבריו שראינו שנשים הו

בארץ", ולכאורה זה מורה על התקשרות לאחרים אף על פי שאין להם חלק בארץ, דלא  

כדברי הגר"י ענגיל. )אה"נ שיש שיטה הידועה של הדגול מרבבה שנשים לא הוו שייכים  

המובא  לערבות, אבל רוב המפרשים לא נקטו כזה.( ואפשר לבאר דבריו ע"פ סברא 

ל"ח(. הגאון מרוגוצוב מבאר שיש שני מושגים של  -בשו"ת צפנת פענח )החדשות, ס' ל"ז 

ציבור בהלכה: יש מושג שהרבה יחידים יכולים להתקבץ לאסיפה גדולה של יחידים, ויש  

לכולם דינים או אפשריות מכח זה , ויש  מושג שהרבה יחידים יכולים להתחלף לבריאה  

זו, אין כאן עוד הרבה פרטים, אלא גוף אחד של ציבור.) ועי'   חדש של "ציבור". בבריאה

שם שהוא מבאר באיזה מקום אנו אומרים איזה סברא.( על דרך זה, אפשר להציעה  

שארץ ישראל מאחד כלל ישראל בשני אופנים. אחד הוה שמכח חיבור הארץ, יש קשר  

בות, וזה הוה שייך  בין כל יחיד ויחיד השייך לישוב ולדירת הארץ. זה הוה מקור לער 

שהארץ מחליף היחידים לציבור, וזה הוה שייך רק   - אפילו לנשים.  אבל יש דרגא אחרת

למי שיש אחיזה בארץ. ויש ראיה שערבות פעל באופן הראשון, ולא באופן השני, מגמ'  

סוטה )לז:(, שכתב " אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים  

דהיינו, של ערבות[ של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות  ושמונה בריתות ]

וחמשים ]דהיינו, מנין של כלל ישראל באותו שעה[". ראינו מזה שיש התייחסות למנין  

של פרטים בנוגע לערבות, וזה נוגע רק באופן הראשון. ואפשר לומר על דרך הגר''י  

הוה שייך רק לאלו   ענגיל שמושג של זימון )וגם תפילה ושאר דברים שבקדושה(
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וממילא,   - של הצטרפות לחפצא חדשה של לציבור - השייכים לדרגה השנייה של חיבור

 נשים לא נכללו. 

גדול של  -דרגה הכילאבל עדיין צריך לבאר הסברא לומר שזימון, תפילה, וכו',  צריכים  

נו  הצטרפות. ויש להעיר שהדגשה בזימון הוה שאחד קורא ושניים עונים אחריו, כמו שא

ָדו'' ו״ִכי   מֹו יַּחְּ ָמה שְּ רֹומְּ ה׳ ִאִתי ּונְּ לּו לַּ דְּ רואים מדרשות המובאים בגמ' כמקור לזימון )״גַּ

ינּו״(. ועי' בספר הררי קדם )חלק ב', ס' קעט(  שמסביר   אֹלהֵׁ ָרא ָהבּו ֹגֶדל לֵׁ ם ה׳ ֶאקְּ שֵׁ

ם לענין  )בנוגע לענין אחר( שמה שאנו נוהגים שבכל דבר שבקדושה ]ואנו רואים שג

זימון[ ,שאחד קורא, וציבור עונה לו, והוא עונה להם, וכו', הוה להיות כמלאכים. ואנו  

יודעים שמלאכים אין להם שום עצמאית, אלא נתחברו לציבור מאוחד לגמרי לשבח  

קונם, וכמו שאנו אומרים בברכת ק''ש ''וכלם מקבלים עליהם על מלכות שמים זה מזה.  

קדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. קדשה כלם  ונותנים רשות זה לזה לה

כאחד. עונים ואומרים ביראה...''. לכן, אפשר להציעה שאם אנו רוצים לשבח כדרך  

, בלי שום התייחסות לפרטים.  ת המלאכים, אנו צריכים ג''כ להיות מתאחדים ליחידה אח

 שיש להם אחיזה בארץ. ועל זה בא החידוש של הגר''י ענגיל  שדרגא זה שייך רק לאלו 

ע''י סברא זה, יכול גם לבאר ענין אחר. ידועה קושיית הגור אריה )בראשית מא, ל(  

שראינו בחז''ל שכלל ישראל הוו אסורים לקרוביהם לאחר מעמד הר סיני, אבל למה זה  

גו''א בעצמו תירץ באופן  המה קרה לכלל של ''גר שנתגייר כקטן שנולד דמי''?  - אמתב

י' בחוסן יוסף )לגר''י ענגיל( ס' יב שמתרץ שמה שגר נעשית ''כקטן שנולד''  אחד. אבל ע 

כשמתגייר הוה מפני שהוא משנה מאדם בודד, מפני שגוים ''אין להם קהל'', לחלק מכלל  

שהו למציאות חדשה, וממילא, אפשר לומר שהוא כקטן  ו )דהיינו כלל ישראל(. שינוי זה ע

בזמן שהוא מתגייר. אבל במעמד הר סיני, כולם  שנולד. זה שייך רק אם יש ''כלל'' 

נתגיירו כאחד, ולכן, לא הוה "גוף אחד'' שהם מתחברים אליו בשעת גרות, ולכן, לא  

משנים מציאותם מכח הגירות. אבל יש להקשות על זה שלכאורה, יכול לומר שבשעה  

  שהם מתגיירים, נעשית כלל, וגם הם משנים מכח בריאה זה, בבת אחת. אבל לפי 

דרכינו, אפשר לומר שבשעת מתן תורה, עדיין אין להם תכונה זה של חיבור למציאות  

מציאות חדש זה יכול לבא רק ע''י מה שהוו ממש בארץ ישראל.   -חדש של ''ציבור'' 

בשעת מתן תורה, הוו רק הרבה יחידים שנתייחדו. מושג של ''גר שנתגייר'' בכל מילואו  

ייך להיות קהל ע''י אחיזה בארץ, וממילא, שייך לגרים  שם, ש - שייך רק לאחר שבאו לא''י

 ספרי )המובא בחוסן יוסף שם(. הלהיות "מתקהלים ביעקב'', כלשון 

 

  , לקהלגם    המסור איש ,  שלום יהושע'  ר  נ''לז  קהל ענייני   על   לדבר  נעים ומה  טוב ומה 
 .ברוך  זכרו  יהי. נפלא באופן,  יחיד  לכל   וגם
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 כאיש  אחד בלב אחד 

R’ Shraga Goldenhersh 

On the yomtov of Shavuos as we relive the experience of Maamad Har Sinai and 

Matan Torah, it is incumbent upon us to remember that an exceptional reality of 

Klal Yisroel at that time was that they were united “as one.” As Chazal marvel, our 

unity was so strong, it was as though we shared “one heart” (Rashi, Shemos 19:2).  

How can we endeavor to restore that level of unity?  One possible avenue is by 

evaluating and fine-tuning our middos.  Let us focus on one relevant Midda, the 

somewhat ambiguous prohibition/midda of being miskabed b’kalon chaveiro, not 

to derive honor from one’s friend’s shame.  

 The Talmud Bavli has a limited discussion about the definition of 

miskabed b’kolon chaveiro. The gemara relates that the students of Rav Nechunai 

ben Hakana asked him why he merited a long life.  He responded that he, in part, 

attributed his longevity to his strict adherence to the prohibition of  miskabed 

b’kolon chaveiro. The gemara proceeded to cite an example of miskabed b’kolon 

chaveiro and related an interaction between Rav Hunah and Rav Chana bar 

Chanilai. When Rav Chana bar Chanilai saw Rav Hunah carrying a spade, he 

graciously offered to carry the spade instead of Rav Hunah. Rav Hunah declined 

the offer, explaining that since it is not the general practice of Rav Chana bar 

Chanilai to carry a spade, it would be embarrassing for him to do so (Tractate 

Megillah, 28a). A simple reading of this passage can leave one with the impression 

that  miskabed b’kolon chaveiro is 1) an issur that is requires an action and 2) is 

specifically referring to the act of embarrassing or degrading one who holds a 

heightened status such as that of a Talmud Chacham. 

 The Talmud Yerushalmi, on the other hand, makes an astounding 

statement regarding the severity of this prohibition: “Hamiskabed b’kolon 

chaveiro ein lo chelek l’olam haba”, one who derives honor from the 

embarrassment of his friend does not have a portion in the world to come 

(Tractate Chagigah, 2:1). This assertion begs several questions. First, there are 

few issurim with such extreme ramifications. What is the differentiating factor 

that causes this issur to yield such strong punishment? Compounding this 

question is the Talmud Bavli’s approach to this issue which seems much milder. 

In fact, the Talmud Bavli discusses the reward of longevity for one who is not 

miskabed b’kolon chaveiro, making it appear that it is middos chassidus to abstain 
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from this issur! Is there a way to reconcile the opinions between the Bavli and 

Yerushalmi?  

The Rambam references the Yerushalmi and rules according to it in several places 

throughout Sefer Mada.  In addition he offers some insight into the scope of this 

prohibition.  An analysis of his codification of this prohibition may offer an 

interesting and practical approach. 

 Interestingly, the first instance in which the Rambam cites Miskabed is in 

Hilchos Deos when discussing the all important mitzvah of v’ahavta l’reiacha 

k’mocha, loving one’s friend like one loves himself. The Rambam begins the 

halacha by detailing the basic elements of the mitzvah, such as making an effort 

to praise a fellow Jew and to be as cautious with others’ money and honor as one 

is with his own financial and personal interests.  In the very same halacha the 

Rambam adds that one who is miskabed b’kolon chaveiro has no chelek in olam 

haba (Hilchos Dayos, 6:3). By juxtaposing the mitzvah of loving one’s friend like 

himself and discussing the prohibition from feeling honor in the embarrassment 

of one’s friend, it is apparent that being miskabed b’kolon chaveiro is a result of 

a lack of loving one’s friend like himself. Additionally, the Rambam in Hilchos 

Teshuva lists several aveiros that people transgress regularly, and as a result, lose 

their place in the world to come. Incorporated as separate sins are both being 

miskabed b’kolon chaveiro and being mevazeh Talmedei Chachamim, 

embarrassing Talmedei Chachamim (Hilchos Teshuva, 7:3). Since the Rambam 

makes a differentiation between being miskabed b’kolon chaveiro and being 

mevazeh Talmedei Chachamim, a language which clearly implies an active slight 

as opposed to the duller language of miskabed,  he seemingly disagrees with the 

narrow interpretation of the Talmud Bavli which implied that the prohibition was 

an active degradation of his friend’s honor. How then would the Rambam, and 

presumably the Talmud Yerushlami, define the issur of miskabed b’kolon chaveiro? 

 The Rambam in Hilchos Teshuva cautions the reader about five aveiros 

that people do not recognize as sinful activites, and, as a result, never do proper 

teshuva for. Included in these dangerous acts is the issur of being miskabed 

b’kolon chaveiro (Hilchos Teshuva, 4:4). He explains why one would rationalize 

this sin, and he clarifies the issur of being miskabed b’kolon chaveiro with the 

following definition:   אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת

ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שיראה מכללו  

 .שהוא מכובד וחבירו בזוי
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The Rambam defines this issur as an aveira relating to thought. One violates it 

when he compares elements of himself to elements of his friend and determines 

his superiority. Since being miskabed b’kolon chaveiro is a private aveira in which 

no one is publicly humiliated, one can rationalize that it is not a severe sin, if it is 

a sin at all. While the Rambam’s definition of miskabed b’kolon chaveiro is 

enlightening, we must still reconcile the Rambam together with the Yerushalmi 

who explained that one who is miskabed b’kolon chaveiro loses his olam haba 

and  the Talmud Bavli, who explains that by not being miskabed b’kolon chaveiro 

one will merit a long life.  

 The Merkeves Hamishna explains that there are two possible ways one 

can be miskabed b’kolon chaveiro. The Talmud in Megilla is simply referring to an 

action in which one does not display optimal respect to someone who is deserving 

of greater respect. While he is held accountable for such demonstration of 

disrespect by not meriting longevity, there is no fundamental flaw in his character. 

However, the Rambam in Hilchos Deos and Teshuva, based on the Talmud 

Yerushalmi, is describing someone comparing himself to his friend and 

determining his superiority. For those types of thoughts and attitudes, explains 

the Merkeves Hamishna, one does lose their olam haba.. (Merkeves Hamishna, 

Hilochos Teshuva 3).   

 While the former category is a lack of one’s perfection in the area of Ben Adam 

L’chavero, the latter category demonstrates a major failing in one’s lack of 

humility and proper perspective. To view himself as superior is a blatant violation 

of the worst of middos; arrogance, which is a severe Ben Adam L’makom violation.  

In addition, his satisfaction that he perceives himself to have achieved higher 

status than his friend is a character flaw which impacts his religious developments 

in the area of  Ben Adam L’aztmo.  Consequently, taking pleasure in feeling 

superior to his friend he has demonstrated that he is not a suitable candidate for 

Olam Haba, a world which Chazal describe as a space void of  kina v’sacharus, 

jealousy and competition.  

 We see clearly from the Mida and Issur of Miskabed that there is no room 

in Yahadus for one to want more for himself than his fellow Jew.  We must strive 

through the Miztvah of V’ahavta L’reache Komacha to take equal satisfaction in 

our success, accomplishment and talent as we do in our friends’.  Perhaps this 

concept can help define lev echad, “one heart.”  Each of us has personal hopes, 

dreams and aspirations for success, recognition and blessing.  Our challenge as 

members of Klal Yisroel is to attain the level of unity we had at Har Sinai; to once 
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again join together as an Ish Echad b’lev echad - one man with one heart.   Our 

wishes for each other’s success and accomplishment should equal our wishes for 

our own good fortune.  Only when our desire for another’s success is as sincere 

as our own can we achieve a true Lev Echad. 

R’ Josh z”l was someone who clearly exemplified this middah of a “lev tov”, 

wanting only the best for everyone.  This was not only demonstrated by his 

tremendous involvement in tzedaka and chesed, but was evidenced by casual 

interactions as well.  We used to regularly cross paths in the mornings in the 

Shomrei bais midrash.  He always had the same cheerful smile, would have a kind 

and complimentary word for me and everyone around him, and it was clear how 

much he cared for everyone.  A few months ago I overheard him speaking with a 

friend of his before davening and he told his friend, “I say a special tefilla for you.”  

Those inspiring words were the last I heard come out of his mouth before his 

untimely petirah.  There is no more precious way to share a heart with another 

Jew, to create a “lev echad” than to sincerely devote personal time and effort to 

daven on someone else’s behalf.  Yehi zichro baruch  
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Our Relationship with Hashem: Shabbos, Yom Tov, 

Quarantine, and the Special Intimacy of Shavuos  

R’ Aryeh Guttenberg 

Prologue – Josh’s Natural Relationship with Family, Friends, Shomrei, and Hashem 

At the recent Shloshim for our dear friend, Josh Lewis Z”L, Josh’s son-in-law, 

Moshe Miller, spoke about Josh’s uncanny relationship with Hashem and how 

Josh would so naturally communicate to Hashem in the same way as he related 

to his family and friends—in an open, giving manner with no barriers. This 

resonated deeply with me and was the inspiration for this topic on our 

relationship with Hashem. On our many walks to shul as Josh would pass my 

home, many of our conversations centered around Torah thoughts or insights 

(the rest mostly involved our beloved NY professional sports teams). We shared 

a special bond because Josh was one of the few people in Baltimore who 

remembered my late father who was, in Josh’s childhood, a rebbi at Yeshivas Dov 

Revel in Queens where Josh and his brothers attended. I submit this piece in 

Josh’s memory in reflection, and in awe, of Josh’s special relationship with 

Hakadosh Boruch Hu. 

Our Encounter with Hashem on Shabbos and Yom Tov: Who is Visiting Whom? 

Greeting Hashem Friday Night: Kabbolas Shabbos/Welcoming Hashem into our 

Home 

My grandson, Avi, started coming to Shomrei on Friday night about 5 years ago 

when he was 7. He’d sit next to me and I showed him the ropes at Lecha Dodi. At 

Bo’ee b’shalom, we’d turn around and I’d say— “look back there and we can see 

the Shabbos Malka.”  When he didn’t catch a glimpse of the Queen, I’d remark 

something like “you know, there are big fellows sitting behind us —and it’s hard 

to see over them… but look harder next time and you may spot Her then or at 

least imagine Her being there.” I’d also tell him that the nigun gets faster at the 

end of Lecha Dodi because now it’s the freilich dancing after Chuppah …. (To this 

day, he always checks to make sure the second song is faster than the first!)   

Indeed, on Friday evening, we are the one greeting our Kallah- the Sh’china, the 

Ribbobo Shel Olam, who is visiting us every Shabbos. It is known that the Arizal 

(based on the pasuk in Shir Hashirim  “  -" ָ֤ה ד א ה    ֹוִדי  ְלכ  הֵנֵצֵ֣ ד ֶ֔ 7:12  ּׂש  ) would actually 

go out into the filed to welcome the Shabbos Malka.  



57 
 

Shabbos in our home during the current pandemic has engendered perhaps a 

different but more individualized experience as we welcome the kallah - the 

Shabbos Malka -into our individual homes as we spend Shabbos with our family. 

Who did not feel this intimate relationship with Hakadosh Boruch Hu during this 

period? 

A Different Encounter with Hashem on Shalosh Regalim:  Rav Soloveitcik’s 

Insight  

On Shabbos, as we noted, Hashem comes to visit us and we turn around or go out 

(if you’re the Arizal) to greet Hashem. Horav Yosef Dov Soloveitchik ZT”L  observes 

the contrasting roles of our interaction with Hashem on Shabbos and on Yom Tov 

which he adduces from the institution and practice of Kabbolas Shabbos. Rav 

Soloveitchik observes that we can learn out much form the institution of Kabbolas 

Shabbos- and the development of a nusach for our greeting the Shabbos Queen 

(see discussion in Gemara Bava Kama 32b). The Ruv wondered why there is no 

formal Kabbolas Yom Tov to inaugurate the Shalosh Regalim- and why was there 

a different Kedusha. No Lecha Dodi, no discussion in the Gemara. The Ruv 

concluded that our encounter with Hashem is different on Shabbos than it is on 

Yom Tov. On Shabbos, as portrayed above, we remain in our homes—whether 

our home is our shul (and we long for that on a regular basis BE”H!)  or literally 

our home during this pandemic, and Hashem visits our home as our guest. On 

Shalosh Regalim, observes the Ruv, there is no exalted entrance and welcoming 

of a Shabbos Queen. He concludes from this that on Shalosh Regalim, the roles 

are reversed. There is no need for Kabbolas Yom Tov, as we are visiting Hashem 

in His home and He is our host30.  Of course, this is the essence of the Mitzvah of 

Oleh Regel during Shalosh Regalim (mitzvah during the Bais Hamikdash and a 

minhag today where no Bais Hamikdash- see Igros Moshe Y.D. 3:122). We know 

this from the laining on the second day of Shavuos:   

ֹוׁש לֵ֣ ים  ׁש  ִמֵ֣ ה׀   ְּפע  נ ָ֡ ּׁש  ה כ ל־ְזכ   ּב  א ֶ֨ ֵֽר  ת־ ּוְרך  ֵי  ֵ֣ק ׀ ְיק  ְּפֵנֵ֣יא  קֹום  ֱאֹל֗קיך  ֹו  ּמ  ר א    ּב  ֵ֣ ר  ׁש  ִיְבח ֶ֔  

  Three times a year all your males shall be seen before Hashem your G-d in  the 

place He chose (Devorim 16:16). 

 
30 See Rabbi Zvi Sobolofsky, “Sanctity of Time: The Shabbos-Yom Tov Relationship” (Torahweb.org, 

Vayakhel -Pekudei 2017).   
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On the Shalosh Regalim, therefore the Torah requires of us to visit Hashem by 

traveling to His home.  No such obligation exists on Shabbos as Hashem is visiting 

us at our home.  

To summarize, our encounter with Hashem on Shabbos and Shalosh Regalim are 

indeed beautiful, albeit different. At the onset of Shabbos, we greet the Shabbos 

Queen in our home. On Shalosh Regalim, we don’t make such a fuss about the 

welcome- no lecha Dodi -  because, as the Ruv deduces, we are going to Hashem’s  

house. Also beautiful and special, but a different spiritual experience.   

Shavuos takes our relationship to a different level. 

Shavuos --The Most Intimate and Foundational Relationship with Hashem  

Shavuos takes our relationship with Hashem to a new, more intimate level. It is 

our Nissuin, the consummation of our marriage to Hashem. That occurred with 

Matan Torah on Shavuos. The Medrash deduces this from the “Tzena Urena” 

Posuk in Shir Hashirim (3:11):  

ינ ה ׀ " ֶ֧ ינ הְצא  ֶ֛ ְרא  ֹון צִ  ְּב֥נֹות  ּו  ְך ּי֖ ל  ֵ֣ ּמ  ה   ּב  ה ְׁשֹלמ ֹ֑ ֗ ר  ט  ע  ֹו   ּב   ה־ּלָ֤ ִעְּטר  ֹום ּמֹו  אִ  ׁש  ֹום ָּנ֔תֹו ֲחת    ְּבי֣   ּוְבי֖

ת ֥ ֹו"לִ   ִׂשְמח  ּב         

 According to the Midrash Rabah (Vayikra – Acharei Mos 20),  

ֹום  ת   ְּביֵ֣ ֹו ח  זה הר סיני  -- ּנ תֶ֔ "“   “On the day of his marriage -- this is Har Sinai.” 

Even more compelling is the imagery of the wedding- how Hashem came to greet 

us, to take his Kallah. It is on Shavuos that Hashem, as the suitor, came down from 

Har Sinai to “marry us.”    This idea is portrayed in the beautiful medrash on the 

pasuk (דברים לג:ב):           " ה' מסיני בא" 

 "ה' מסיני בא ,לקבל את ישראל כחתן זה שהוא יוצא לקראת כלה" 

“Hashem came from Sinai to accept the Jewish people, as this groom who goes 

out to greet his bride.” 

This evokes the imagery of Lecha Dodi. But Shavuos is more – it is the 

quintessential highlight of our relationship, the formation of our union, just as the 

wedding date is the most cherished date in the life of a married couple. It is more 

than the groom greeting the bride as on Kabbalas Shabbos; it is Yom Chasunaso- 

- that exhilarating and enduring day.    
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Allow me to offer 3 focus points of reflection on Shavuos regarding our 

relationship with Hashem:  

1. The Torah Focus. Re-experiencing and renewal of wedding date through Torah  

The Shalosh Regalim are largely about reliving experiences. On Pesach, we eat 

matzah and reenact Yetzias Mitzrayim - the exodus from Egypt, On Succos, we 

reenact the Succah experience as we left Mitzrayim.  According to the Maharsha, 

Shavuos is not a day that simply marks our wedding anniversary on the 6th of 

Sivan, the date of  Matan Torah; rather, it is a day that requires us to renew our 

relationship with Hashem. Indeed, we celebrate the anniversary of receiving 

Hashem’s Torah every year  by recommitting ourselves to our marriage document 

which is Hashem’s Torah. It is that aspect of the relationship – renewed Torah 

study -  that elevates our relationship with Hashem every year.  

   Focus.  Focusing on the relationship based on mutual trust and faith נעשה ונשמע.2

We can look at Shavuos as embodying the relationship of trust and faith in 

Hashem. How so? Key components of a successful marital relationship are trust 

and faith in each other. We met our spouse, but didn’t know everything about 

her/him. But if there is trust, faith and love in the relationship—that will carry the 

relationship to great levels –  the details can be developed and worked on later. 

This is our relationship with Hashem since Har Sinai where we uttered the original 

words of great commitment -      נעשה ונשמע 

that brought the relationship into existence. The Jewish people were not aware 

of all the details of Torah life before committing to its observance. We said we 

will commit to doing/observing and then we would listen to the many details. 

That is a key component of Shavuos – celebrating a relationship based on trust 

and commitment. Indeed, this is so critical during these times. How many times 

have we heard that the pandemic, the quarantine, have in fact enhanced our 

relationship with Hashem. The way we get through it all, at its core, is by placing  

our faith in the Ribbono Shel Olam- knowing this is His hand and His wish and He 

will help us get through this. This is the נעשה ונשמע/Emunah part of our 

relationship that sustains us through all of life’s challenges. 

3.“Atzeres Reflection”: Optimal Time to Reflect on Relationship with Hashem 

Shavuos is a fitting time for reflection on relationships rather than actions. Torah 

study is a key minhag and indeed relives and renews our wedding bond, as 

expressed above. But it is worth noting that the holiday of Shavuos does not 
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involve any mitzvos that require specific actions (mitzvos ma’asios) as exist on 

Pesach, Sukkos, Rosh Hashana. Indeed Shavuos is a holiday called 

“Atzeres”/holding back-cessation of work and it is the time to refocus on our 

relationship with Hashem who came down from Har Sinai and took us as His 

marriage partner, as His nation on this day. 

May our relationships with Hashem, with His Torah, and with our families and 

friends, be elevated and exalted this Shavuos.       
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Deciphering a Cryptic Maharal 

R’ Shlomo Horwitz 

The morning Gemara shiur at Shomrei has been learning Sanhedrin daf 35 during 

the shloshim for Josh z”l, and we’ve discovered some gems along the way. The 

Gemara is expounding the Mishna on daf 32, which says that a capital case can 

begin and finish on the same day only if the verdict will be to acquit the accused, 

but if the judges are inclined to condemn the accused, they must wait overnight 

(halanas hadin) and reconvene the next day. The Mishna continues to say that, 

based on that, the court may not initiate a capital case on Erev Shabbos or Erev 

Yom Tov.  

The Gemara on 35a and 35b explains the issue in greater detail. Let’s say the court 

starts the case on Friday. If they’re inclined to acquit, it can be finished the same 

day. The problem is if they’re inclined to convict, and then push it off to the next 

day, which is Shabbos, then, if they were to convene on Shabbos and convict the 

accused, they’d need to implement the punishment the same day (to avoid inui 

hadin), and capital punishment is forbidden on Shabbos.  

The Gemara proves this on 35b from the pasuk 31 , Lo siva’aru aish b’chol 

moshvoseichem b’yom haShabbos. (Do not burn a fire in all of your dwellings on 

the day of Shabbos). The Gemara shows how ‘moshvoseichem’ refers to Bais Din, 

and the burning refers to an element of capital punishment. The conclusion is 

that capital punishment cannot be administered on Shabbos.  

The Rambam32 applies this logic to malkus as well, even though our Gemara 

seems to be only talking about misa. This gives rise to a spirited discussion among 

the commentaries, such as the Magen Avraham,33 who tackles questions on the 

Rambam’s extension to malkus.  

In his Sefer Hamitzvos, #322, the Rambam counts a separate mitzva to not impose 

court punishment (Lo le’enosh) on Shabbos, and he bases it on Lo siva’aru. The 

Chinuch, likewise, counts this as a separate mitzva, #114, and says that it’s a 

special mitzva incumbent upon Bais Din.  

 
31 Vayakhel 35:3 
32 Hilchos Shabbos, Chapter 24:7 
33 Orach Chaim 339:3 
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The Mishneh Lamelech discusses a fascinating question about whether this 

prohibition applies to an individual who wishes to prevent a rodef (pursuer) from 

committing his crime on Shabbos. Do we say that someone who is preventing a 

rodef by killing him is acting as a Beis Din, and what’s forbidden to a Beis Din is 

likewise forbidden to the person stopping the rodef? He says that there’s no 

question that if the rodef wishes to kill someone that one must stop him by killing 

him, since pikuach nefesh overrides Shabbos. What is less clear is if he wants to 

stop a rodef who is committing a crime that does not involve loss of life, such as 

arayos.  

I want to focus on a side point that the Gemara mentions along the way, and 

which appears in several places in Shas34. The question is why the Torah needs to 

have a separate commandment to prohibit hav’ara (burning) when, in fact, it is 

included in the broader category of ‘Lo sa’aseh melacha’ - do not do any ‘work’ - 

which is stated in the aseres hadibros.  

The Gemara offers two answers: 

Rav Yosi: Hav’ara is written separately to teach us that while the other 38 

melachos require misas beis din when done intentionally, hav’ara is only a ‘lav’ 

(ordinary negative commandment) and as such, only carries with it a chiyuv 

malkus.  

Rav Nosson: Hav’ara is written separately to teach us a halacha regarding 

violating Shabbos inadvertently. We know that if someone does so, they’re not 

liable for misa, but they must bring a korban chatas. But suppose somebody 

forgets it’s Shabbos, and he does all 39 melachos in a single state of ignorance 

that it was Shabbos. How many chata’os must he bring: one, or thirty nine? I 

might have said one, since he had one state of ignorance. Rav Nosson says that 

hav’ara is written separately to tell us that just like it is treated as a discrete 

melacha which carries its own chiyuv chatas, so too all other 38 melachos would 

require their own separate chatas. The person in our case would therefore need 

to bring 39 chata’os.  

Let me ask you two questions.  

1) According to Rav Yosi, why is hav’ara treated more lightly than, say, oreg 

or kotzair (weaving or harvesting)? 

 
34 E.g. Shabbos 70 and Yevamos 7 
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2) According to Rav Nosson, I understand that hav’ara is not treated any 

differently, but why did Hashem pick it as the melacha to be used as the 

paradigm to teach this halacha of a single chatas for a single state of 

ignorance? Why not oreg or kotzair, etc? 

The Maharal deals with both questions in his peirush on Rashi, Gur Aryeh, on this 

very pasuk. Here are his answers: 

Answer to question 1: Rav Yosi feels that of all the melachos, hav’ara is not a 

complete melacha (melacha gemura), since it is very close to nature, occurring 

naturally. The Maharal says that things warm up and combust in nature 35 

(spontaneous forest fires, perhaps) and therefore, when this fellow does hav’ara 

on Shabbos, he is initiating an activity that sometimes occurs by itself, so we don’t 

hold him as accountable as, for example, oreg, which doesn’t occur by itself in 

nature. (I know someone will say ‘but spiders weave webs’, but there is no 

spontaneous weaving of fabrics in nature.) 

Answer to question 2: Rav Nosson feels that hav’ara is indeed a melacha gemura, 

and is thus punishable just as severely as the other 38 melachos. So why is it 

singled out to be the paradigm which teaches the rule that each melacha 

generates its own korban chatas’? Because, the Maharal says, it is the ‘Melacha 

Rishona’, since it is close to nature. The Maharal repeats the idea he says in the 

answer to question 1, that things warm up and combust in nature.36  

I was struggling to understand (and explain to others) exactly what the Maharal 

is saying in his answer to question 2. What on earth does he mean by ‘Melacha 

Rishona’? The guys in the shiur had some very thoughtful and creative responses, 

such as ‘burning’ being a very primal melacha, or one that is needed to survive, 

etc. I threw in the idea that burning as ‘Melacha Rishona’ could be the Big Bang, 

an act of combustion which Hashem used to bring everything into being. My 

rebbe, Rav Moshe Tzuriel, shlita, pointed out that all creatures use combustion in 

 
35 The Maharal says this with regard to Rav Yosi:  Ein Hav’ara melacha gemura, 

she’hamelacha hazos hee domah lip’ula tiv’is, v’kama pe’amim she’hadavar hucham 
v’huv’ar may’atzmo b’derech ha’teva, umip’nai she’hu karov el hateva, ain chayav ale’ha 
kares.  

36 The Maharal says this with regard to Rav Nosson, emphasis mine: ki melacha zos hi 

melacha rishona l’chol hamelachos, lefi sh’hu karov el ha’teva, she’kama pe’amim 
hadavar hu’cham v’huv’ar may’atzmo, u’lefichach kasav melacha rishona. (Note that the 
words are almost identical to how he explains Rav Yosi.) 
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some form to survive, with humans and animals having regulated temperature, 

and the plant world needing the sun’s radiance to survive, produce oxygen, etc. 

In that regard, it can be construed as Melacha Rishona in terms of how basic and 

critical it is.  

While I like these ideas, and think they can stand on their own merits, I am 

doubtful that this is what the Maharal meant, since he repeats the idea that 

hav’ara occurs spontaneously with things heating up and burning. He doesn’t 

seem to be speaking about the start of creation, or about how vital combustion 

is to all living things.  

The most reasonable approach which fits the words is that of Rav Yehoshua 

Hartman, who published a definitive edition of the Maharal (Shomrei connection: 

he is also Shloime Shulman’s first cousin). 

Rabbi Hartman says that while Rav Yosi says hav’ara is just under the threshold 

of being a melacha gemura, since it already occurs naturally, Rav Nosson says it’s 

just over that threshold, and that’s why it’s called melacha rishona lechol 

hamelachos. Meaning, it’s the simplest form of a true melacha; the most basic 

one to enter the realm of melachos. This is why Hashem chose it to be a paradigm, 

as if to say, “I am singling out the simplest form of melacha (hav’ara) to show you 

that just as it is viewed by Me as a stand-alone melacha for the purposes of 

bringing a korban chatas, so are the other melachos (which are more complex as 

they don’t occur naturally) to be viewed as stand-alone in terms of the chatas.”  

We see here a principle that the simplest form of something is foundational as a 

paradigm. In a similar vein, Josh Lewis Z”L, had a very simple but powerful belief 

that Hashem guided his every step. In this regard, Josh was like a ‘Melacha 

Rishona’ when it came to faith and trust in G-d. As such, Josh was a paradigm and 

instructor to all of us in how one should lead a life that reflects trust in Hashem. 

Yehi zichro boruch.  
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Daf Yomi and the Essence of Lag B’omer 

Dr. Edo Lavi 

  One of the many benefits of learning daf yomi is that the daf tends 
to inevitably connect to current events. The relevance of the daf is 
sometimes so uncanny that it feels like Hashem is using the daf yomi 
calendar as a platform to send us special personalized messages for our 
time.  
One stunning example of this phenomenon took place this past week.  As 
“fate” would have it,  סז שבת fell out on Lag B’omer this year.  

Truth be told, in a vacuum,  סז שבת poses a challenge for rational 
daf yomi teachers. Most of the daf is devoted to strange ancient medicines 
and incantations to fight off maladies and evil spirits.  Had  סז שבת landed 
on any other day in the calendar, we would be struggling to apply any of it 
to our times. Perhaps we would talk about how nature itself has changed 
since those days or about how the Rambam omitted these suggestions in 
his writings.  

This year, however, the daf sprung to life with the spirit of Lag 
B’omer! Every theme of Lag B’Omer seemed to be represented. There’s 
mention of burning fires and mysterious incantations. Most notably, the 
two Torah personalities most closely associated with Lag B’omer both 
make an appearance.  Rav Shimon Bar Yochai (the subject of the famous 
story of the cave, incidentally appears on  לג שבת, which itself is a timeless 
Lag B’omer “coincidence”) seems to invite us all to celebrate the special 
day with him by proclaiming that “all the children of Israel are like princes.”  
For a finale, as the perek ends towards the end of the daf, we learn that 
we are allowed to toast “lechayim” despite the fact that toasting is also a 
gentile practice. We learn this from none other than the great Rabbi Akiva, 
who brings the sixth perek of Shabbos to a dramatic climax by raising his 
glass, as if to reach out to all his lost talmidim and all his yet unborn 
talmidim of future generations, toasting “lechayim” to the “rabbonim and 
all of their students” on the very day that we commemorate them 
ourselves.  
 What, aside from Hashem’s “appreciation” for the study of daf 
yomi, are we to learn from this?  Perhaps  סז שבת itself provides the answer. 
On the surface, our commemorations of R’ Akiva and Rashbi seem to 
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represent disparate themes of the day. What do Rabbi Akiva’s talmidim 
have to do with the hidden subtleties of Rashbi’s mystical fire? Our 
tradition is that hidden secrets of Torah that we can neither see nor 
understand were revealed to the world on Lag B’omer via Rabbi Shimon 
Bar Yochai. Today’s modern scientists scoff at the notion of mysticism. 
They have replaced potions and incantations with rigorous evidence-based 
data. On the whole, this would seem like a positive development that our 
rabbis would applaud. As we learn daf after daf, we see our sages 
exhibiting intense thirst for knowledge, curiosity, and relentless 
intellectual honesty. Why, then, do we celebrate the hidden Torah of the 
Rashbi that we can’t even understand? 

The answer is that, even as we advance with our understanding of 
the world, we must have the humility to appreciate how much we still 
don’t understand. With all our advances, we only see the “tip of the 
iceberg” at best. This is true of Torah, science, and every aspect of life. 
Rashbi represents all that we don’t see, beneath the surface... 

My son’s Rebbe suggested that this was the sin of the talmidim of 
R’ Akiva. One could imagine that, as students in the premier yeshiva 
learning from the greatest Rebbe in the world, perhaps some students felt 
that all knowledge from other sources was beneath them. This sentiment 
manifested itself in a disrespect for one another.  Had they realized how 
much there was still left to know, they would have humbly deferred to any 
knowledge regardless of its source.  

What better time to learn the lesson of humility in knowledge than 
a time like today, when a tiny invisible virus has spread throughout the 
world and the entire global scientific community seems nearly powerless 
in its presence.   
  Even as we journey through Shas, on Lag B’Omer, we acknowledge 
how much we have yet to learn. We yearn for the day that Hashem’s 
glorious wisdom will be revealed in all its infinite breadth and depth.  
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How Good Is The Torah 

R’ Dovid Lefkowitz 

A number of years ago, a young actress, a daughter of a famous (Jewish) 

Hollywood producer was arrested in Los Angeles for shoplifting. (Why she felt the 

need to shoplift when her father was worth millions is a question that may have 

indeed yielded rich psychological insights into their family dynamics). In an 

interview after she was released from jail, she was quoted, saying, "Why is life so 

tough? I wish there was a book that would tell us how to live!"  While reading 

these words in a newspaper article, I remember almost screaming to that actress, 

"We have one!"  She did have a point, though, about one thing. Life is indeed 

tough. We are often pulled in many directions and discover that we need a 

compass to point us in the right direction. 

I am writing this just hours after I received an email with the letter from our 

revered Vaad HaRabaanim attached, permitting, with certain restrictions, 

“backyard” minyanim to commence. In this difficult time, we need the Torah, 

Daas Torah, to guide us in what Hashem wants from us now, and now, and now. 

And not only does the Torah give us direction on these "macro items" i.e. 

communal concerns, but it guides us through our interpersonal relationships and 

how and when to fulfill our physical and spiritual needs.  

One can argue that the Jews have been blessed, throughout the years, with a lot 

of things, but peace, as defined as living uninterrupted lives, is certainly not one 

of them! We have wandered from land to land and our visits in those lands have 

often not been very peaceful. Yet we end shemoneh esrei,   המברך את עמו ישראל

 that Hashem has blessed His nation with peace! To what type of peace ,בשלום

can we be referring? 

Rav Shimon Schwab, zt”, in his sefer on tefillah (p.532), explains that shalom here 

includes the peace of the neshama, an inner peace.  The guf desires physicality 

while the neshama wants deveikus to Hashem. The Torah and mitzvos provides 

the perfect synthesis, satisfying both.  Through its mitzvos, the Torah regulates 

our needs and desires, guiding us as to when, and to what extent, to partake in 

what the physical world offers. The Torah brings peace between the guf and 

neshama.  

The Amora, Rav Yosef, proclaimed about the yom tov of Shavuos, that "  אי לאו

 if not for this day (when we received ,האי יומא דקא גרים. כמה יוסף איכא בשוקא
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the Torah), there would be many Yosefs walking around the marketplace" 

(Pesachim 68b).  The simple meaning is that Rav Yosef saw that the Torah was the 

vehicle which catapulted him from being a "regular Joe" or Yosef into Rav Yosef.  

My Rebbi, the Rosh Yeshiva of Yeshiva Gedola of Providence, HaRav Eliezer 

Gibber, shlit”a explained it in a different way. He explained that we all have many 

different desires and interests and at times we are pulled in different directions.  

We desire certain things and we feel we need certain things. If we wouldn't have 

a means of direction, we would be like that actress, acting out with abandon on 

some (perceived) need or want. We would be, as we say in the vernacular, "all 

over the place". Rav Gibber thus explained the gemara, that Rav Yosef was saying 

that if not for the Torah -giving us direction for when and to what extent to 

indulge in our needs-כמה יוסף איכא בשוקא- I would be many Yosefs! One minute 

indulging in this perceived need and the next, something else! We would be 

pulled in many directions in seeking to gratify our latest predilection. 

Rav Gibber, shlit”a, similarly explained the passage that we recite in the hadran 

for a siyum, thanking Hashem for making us  יושבי קרנותמיושבי בית המדרש ולא מ . 

We thank Him that we are from the ones who sit in the beis medrash and not 

from the ones who sit “at the corners”.  What exactly do we refer to when we say 

 Are we just thanking Hashem that we are not bums sitting on ?ולא מיושבי קרנות 

a street corner?  Rav Gibber explains that a person who sits on a corner, the 

proverbial crossroads, is not sure which way to go. We thank Hashem for the 

Torah that tells us which way to go in every life situation. 

Looking in from the outside, the genius of the Torah’s ways is not always 

immediately apparent. Case in point: a friend of mine, born in Brooklyn, and now 

living with his family in the Geula neighborhood of Yerhushalayim, once got into 

a cab in Israel.  The cab driver took a look at my friend, dressed as a Yerushalmi, 

or as the media would describe as an “ultra-orthodox/haredi,” and exclaimed, 

“You chareidim are crazy! You are always running here and running there.  

Dancing, tumulling… ” My friend replied, “We are crazy?! I have a seder (order) 

to my life. I wake up in the morning and thank Hashem, pray, eat breakfast and 

thank Him once again for my food. I then learn Torah and go about my day but 

stop for mincha once again reconnecting with Him. All day, I have an order, a 

structure to provide me with a life of purpose and meaning”.  The cab driver 

lowered his eyes and admitted defeat, “atah tzodek, you are right,” he replied. 

It’s a beautiful thing, the Torah of Hashem.  It is truly a לקח טוב, a good gift, and 

isנחמדים מפז רב, more desirous than gold. It provides synthesis between our guf 
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and neshama.  It brings order to our lives and as Rav Schwab explained, peace of 

mind. Its ways are pleasant and all its pathways are peaceful.  To that actress and 

all our brethren, I say אשרינו מה טוב חלקנו, how fortunate we are, how good is 

this Torah that Hashem has gifted us.   
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 Blessed is He Who Decrees and Fulfills  - ברוך גוזר ומקיים 

Dr. Barry Reiner 

Baruch SheAmar, a most important and familiar prayer, opens the section known 

as Pesukei D’Zimrah, Verses of Praise, in which we praise HaShem prior to 

supplication regarding our needs, as well as the needs of our family, friends, 

community and the entire world. As such, this Tfilah refers to and praises 

HaShem’s creation of the world and omnipotence: 

“Blessed Who spoke and the world came into being…Who speaks and does…Who 

has mercy on the earth and it’s creatures…Who rewards those who fear 

Him…Who lives forever and exists to eternity…Who redeems and 

rescues…Blessed is His name.” 

Contained in these positive and thankful praises is a praise which should elicit 

feelings of fear and trepidation: Baruch Gozeir U’Mkayaim, “Blessed is He who 

decrees and fulfills.” We recognize, acknowledge and praise HaShem’s 

inscrutable wisdom, judgement and compassion, even in the face of the 

incomprehensible, much as we do when we recite that dreaded phrase, Baruch 

Dayan HaEmes, Blessed is He who judges in absolute truthfulness. 

Indeed, this is an apt description of our existence in these trying times of the novel 

coronavirus, COVID-19, which has impacted all corners of the world, even the 

most far-reaching, remote areas. One would require heavy duty blinders to not 

recognize Divine Providence in a tiny virus which has very rapidly brought our 

collective universe to it’s knees. 

The Sanzer Rav asks a question on this phrase, Baruch Gozeir U’Mkayaim, Blessed 

is He who decrees and fulfills, and specifically on the word U’Mkayaim, and fulfills. 

If Hashem, the Almighty decrees, of course He will fulfill that decree. Who would 

think otherwise? 

The Sanzer Rav answers that the word U’Mkayaim, and fulfills refers to us, those 

who have to live with that decree. The decree had to happen, perhaps for reasons 

that we may never, in this world, understand. U’Mkayaim means that HaShem 

sustains and upholds us so that we are able to live with and recover from that 

decree. HaShem is alongside us, supporting us, holding us up so that will be able 

to continue to live our lives as praise of HaShem’s truth, justice and compassion. 
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Our dear friend, Josh, conveyed this idea to me during my Shiva for my father, 

A”H. It was consoling to me then and his words should serve as comfort and 

support for us in the present, in our confrontation with personal tragedies and 

world calamities. 
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 בענין מצות שביתה ממלאכה בשבת ויום טוב

חנינא נחמן דוד הלוי ריישער ר'   

 י"ט אייר ל"ד למבנ"י  ה'תש"פ

ברמב"ם בסה"מ מצות עשה   איתא 

קנ"ד דיש מצות עשה לשבות בשבת והוא 

מהפסוק "וביום השביעי תשבות" )שמות כ"ג  

י"ב(. וע"ש בסה"מ במצות עשה קנ"ט, ק"ס,  

קס"ב, קס"ג, קס"ו, קס"ז שמונה הרמב"ם  

לשבות ממלאכה בכל או"א מששת הימים  

ע וכולם נלמד    1טובים למצות עשה בפנ"

נכתב בפ' אמור  מהפסוק "מקרא קדש" ש 

 .2אצל כל א' מששת הימים טובים ע"ש 

לכאורה יש דקדוק בדברי הרמב"ם   אולם

ביד החזקה, היאך הרמב"ם מביא ומגדיר את  

מצות שביתה בשבת לבין האופן שמביא את  

המצוה של שביתה בימים טובים, וגם בין 

שביתה ממלאכה ביוהכ"פ )מצוה קס"ה( לבין  

 
ולענין הא דכל או"א מששת היו"ט נמנה למצוה בפנ"ע ולא בחד מצוה )ואף דדעת הרמב"ם היא שמצות  1

התמידין ומצות הקטורת ומצות קריאת שמע שכל אחד מהם נעשית שתי פעמים ביום בבקר ובערב, 

ם ואעפ"כ נמנה רק כמצוה א' ולא כשתי מצות שונות )ודלא כשיטת הרמב"ן בסוף שורש ט'( לכאורה הטע 

כן הוא לשון הרמב"ם בסה"מ בכמה מקומות{ שמוסיפין זמן -הוא  מפני שיש פסוקים שונים }"ציווים"

חדש להמצוה שאין כלול בתוך הציווי האחר ]ודלא כשבת שהגם שיש פסוקים שונים אין זמן חדש 

ב של שהפסוק מחייב.[ אבל במצות התמידין קטורת וק"ש, הרי דהקרא המחייב עיקר המצוה, הוא המחיי

השתי פעמים ביום, ואין כאן "ציווים" אחרים ולכן אינו נמנה רק כחד מצוה )כן נראה לפענ"ד בביאור 

שורש י'ג וכן משאר מקומות בסהמ"צ( וצ"ע. ואם כנים דברינו  אתי שפיר למה המצות של שמחה חגיגה 

אף שהם שייך לכל רגל וראייה אינה נמנה למצות בפנ"ע בכל רגל ורגל )ט' מצוות( ורק נמנה לג' מצות 

כיון דאין פסוקים שונים שמצוה על על כל יו"ט בפנ"ע רק פסוק שכולל כל הרגלים בחדא מחתא )כגון 

נ"ד ,ואינו מוסיף זמן חדש כשחוזר  על המצוה -נ"ג-"שלש פעמים בשנה"( כדאיתא בסהמ"צ מצוה נ"ב

 )כמו בשבת כנ"ל( ודו"ק.

 בר"ה.  לענין שביתה 3וע' לקמן בפנים ובהערה  2

ה קס"ד(,  שביתה מאכילה ושתיה בו )מצו

 וכמו שיתבאר.

בפ"א מהל' שבת הל' א' איתא  דהנה

וז"ל "שביתה בשביעי ממלאכה מצות עשה  

שנא' וביום השביעי תשבות וכל העושה בו 

מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה  

שנא' לא תעשה כל מלאכה" ע"כ. וכעין זה  

איתא בפ"א מהל' שביתת עשור הל' א' וז"ל  

כה בעשור לחדש  "מצות עשה לשבות ממלא

השביעי שנא' שבת שבתון הוא לכם וכל  

העושה בו מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על 

לא תעשה שנא' כל מלאכה לא תעשו" ע"כ.  

אולם בריש הל' יו"ט )פ"א הל' א' והל' ב'( 

איתא שם בשינוי לשון קצת, דכ' שם וז"ל  

"ששת ימים האלו שאסרן הכתוב בעשיית  
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כת עבודה בא'  מלאכה וכו' כל השובת ממלא

שהרי נאמר בהן  הרי קיים מצות עשהמהן 

שבתון כלומר שבות, וכל העושה מהן מלאכה 

שאינה לצורך אכילה וכו' הרי ביטל מצות  

עשה ועבר על לא תעשה שנ' כל מלאכת  

עבודה לא תעשו כל מלאכה לא יעשה בהם"  

 ע"כ.  

שביו"ט מוסיף הרמב"ם דמלבד   הרי

שיש ביטול עשה אם עושה מלאכה, נמי יש  

קיום מצוה אם שובת. אולם בשבת ויוהכ"פ  

לא מזכיר הרמב"ם קיום מצוה בשביתה, רק  

ביטול מצוה אם עבר. ולכאורה מוכח שיש  

חילוק בין שביתה ממלאכה בשבת ושביתה  

 ממלאכה ביום טוב וצ"ע.

ת עשור  בפ"א הל' ד' מהל' שבית וע"ע

שג"כ שינה הרמב"ם מלשונו מריש הל'  

שביתת עשור שכ' וז"ל "מצות עשה אחרת יש  

ביום הכיפורים והיא לשבות בו מאכילה 

ושתיה שנא' תענו את נפשותיכם מפי  

השמועה למדו עינוי שהוא לנפש זה הצום.  

וכל האוכל   כל הצם בו קיים מצות עשהו

ושותה בו ביטל מצות עשה ועבר על לא  

שנא' כי כל הנפש אשר לא תעונה  תעשה 

וכו'"   ע"כ. הרי שבשביתה מאכילה ושתיה  

ג"כ מוסיף הרמב"ם שיש קיום מצוה ע"י  

ששובת מאכילה ושתיה. אבל לענין שביתה  

 
ועי"ש בפסוק )ויקרא כ"ג כ"ד( שהציווי הוא   3

"שבתון זכרון תרועה מקרא קדש" הרי לכאורה 

שגם ר"ה נלמד מכך או עכ"פ יש בה קיום של  

"מקרא קדש", ולכאורה הטעם שהרמב"ם 

בסה"מ מביא הפסוק של "שבתון" כמקור מצות 

ממלאכה ביוהכ"פ לא מזכיר הרמב"ם קיום  

 מצוה כלל, וצ"ע. 

בריש הל' שמיטה ויובל ששביתת   וע"ע

הארץ בשמיטה הוא מצות עשה אבל אם  

שה מלאכה ביטל עשה, והיינו דלא כתב  ע

הרמב"ם שיש קיום מצות עשה בשביתה  

 ממלאכה בשמיטה, וצ"ע.  

לומר בזה בעזר השי"ת עפ"י   והנראה 

מה דאיתא בסה"מ במצוה קנ"ט וז"ל "ודע זו  

ההקדמה. והיא כל מה שנאמר בו מקרא 

קודש בא בפירושו קדשהו. וענין קדשהו שלא  

חד באכילה יעשה בו מלאכה אלא מה שמיו

כמו שביאר הכתוב. וכבר קדם לנו לשון אמרם  

האי שבתון עשה הוא, כלומר כי כל יום שאמר  

ל בו שבתון כאילו אמר שבות או תשבות.  -הא

ואלו כלם הם צווים בשביתה, ושבתות ה' 

נקראו ימי המועדים כולם ר"ל ימים טובים"  

עכ"ל. הרי שהרמב"ם מגדיר הדין "מקרא 

יינו שהמצות עשה של  קדש" כ"שבתון", וה

שביתה ממלאכה ביו"ט הרי היא קיום דין  

"מקרא קדש" וע"ע בסה"מ בכל מצות  

שביתה של הרגלים )קנ"ט, ק"ס, קס"ב, 

קס"ג, קס"ו, קס"ז( דהמקור מהפסוקים 

למצות שביתה ממלאכה בכל יו"ט נלמד  

מלשון הפסוק "מקרא קדש" שנכתב אצל כל  

לת  יו"ט בפ' אמור )חוץ מר"ה שנלמד ממי

.( משא"כ במצות שביתה בשבת  3"שבתון"

שביתה ולא מהתיבות "מקרא קדש" )כמו בשאר 

מפני שתיבת "שבתון" קודמת ימים טובים( ה"ה 

בפסוק והרמב"ם כבר כתב במצוה קנ"ט שתיבת 

"שבתון" ותיבת "מקרא קדש" מלמדין אותנו אותו 

דבר, והיינו שיש מצות עשה שלא לעשות מלאכה 
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שהמקור של שביתה ממלאכה הוא מדכ'  

בפסוק )שמות כ"ג  י"ב( "וביום השביעי 

 4תשבות" ואינו מקרא ד"מקרא קודש". 

לפענ"ד מוכרח מכל זה   והנראה

ד"מקרא קדש" יש בה קיום, והיינו דאע"ג דאי  

עשיית מלאכה הוה צורת המצוה דשביתה  

מלמד אותנו הרמב"ם שקיום  אעפ"כ  5ביו"ט

יש בה של 'מקרא קדש', והיינו דאי עשיית  

מלאכה הוא קיום והדרך לקרוא את היום  

 

וצ"ע. ושו"ר בטו"א חגיגה יח. ד"ה ה"ג שב"ה 

כוונתי לדעת קדשו בזה. וע"ש בברכת צבי ס"ק 

בסה"מ ובפרט  קס"ו עוד מזה בענין הפסוקים

 ב"שבתון"  של יוהכ"פ ודו"ק.

וראוי לעורר שבכל הי"ב מקומות שכתוב מצות  4

שמירת שבת בתורה, הן מצות עשה והן בצורת 

ל"ת לא כתיב בפסוק לשון "מקרא קדש" כמו 

ביו"ט חוץ מהשמירת שבת שנכתב בפרשת אמור 

שהוא פרשת המועדים כדאיתא ברש"י שם. )ואף  

תב "מקרא קדש" אלא  בשמות ל"א ט"ו לא כ 

"שבת שבתון קדש" או בפסוק לפני כן "ושמרתם 

את השבת כי קדש הוא לכם וכו'" אבל לא כתיב 

"מקרא קדש" אצל שמירת שבת חוץ מבפ' אמור(. 

אבל עכ"פ הפסוק של שמירת שבת בפ' אמור 

אינו הפסוק שהרמב"ם מביא למקור מצות 

 שביתה בשבת ועצ"ע.

ק ב' שמגדיר הצורה וע' בספורנו ויקרא כ"ג פסו

והקיום "מקרא קדש" של יו"ט באופן אחר 

דה"מקרא קדש" של שבת )הפסוק בפרשת אמור(. 

 וע"ע בזה בספר בקראי שמו בפ' אמור שם ודו"ק.

ולכאורה דלא כרש"י והרמב"ן שם בפ' אמור   5

 ויל"ע.

. אבל בשבת, השביתה היא קיום של  6'קודש'

דין "שבתון" ואי"ז בצורתה "קיום" אלא ביטול  

 אם עושה מלאכה. 

לכאורה צ"ע בזה דהן אמת  אולם

ם דהמקור למצות שביתה ביו"ט הוא מפסוקי

שונים של שביתה בשבת כנ"ל וא"ש לכאורה  

למה יש קיום מצוה בשביתה ממלאכת יו"ט,  

אולם לכאורה עדיין חובה עלינו חובת ביאור 

איך לברר ולהגדיר המצוה של שביתה  

ולכאורה אין להקשות על זה מלשון הרמב"ם   6

ת עבודה בפ"א הל' ב' וז"ל "כל השובת ממלאכ 

באחד מהן הרי קיים מצות עשה שהרי נאמר בהן 

שבתון כלומר שבות" והיינו דהפסוק שהביא 

הרמב"ם הוא הפסוק "שבתון" ולא הפסוק של 

"מקרא קדש" כיון שלכאורה י"ל שלולי הפסוק 

"שבתון" לא היה המקור לחז"ל איך להגדיר 

ה"מקרא קדש" וכמו שביאר הרמב"ם בסה"מ 

המקרא קדש הוא שבתון. ולכן, במצוה קנ"ט כנ"ל ד

המלמד של מצות שביתה ממלאכה הוה הפסוק 

של "שבתון" אכל לכאורה הוא קיום של "מקרא 

 קדש" כנ"ל וצ"ע. 

ואף שצ"ע קצת מלשון הרמב"ם בפ"ו מהל' יו"ט 

הל' ט"ז וז"ל "כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך 

כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה' מכובד וכל ימים 

אמר בהן מקרא קדש" אבל לכאורה י"ל טובים נ

דאי"ז אלא אסמכתא ורמז מדברי סופרים. אולם 

עיקר דין דאורייתא של "מקרא קדש" הוא העשה 

שלא לעשות מלאכה וכדבריו בסה"מ וצ"ע.
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ממלאכה בשבת שכל השובת ממלאכה בה 

אין בה קיום רק ביטל עשה אם עושה בה 

 .7מלאכה

מכתבים  יעוי' בחי' מרן רי"ז הלוי ב  והנה 

( שביאר שמלבד 156בסוף הספר )עמ' 

ההלכה שאסור לזר לאכול תרומה וכדומה, יש  

שמחייב דין בחפצא    8דין "משמרת תרומתי"

של התרומה שהיא צריכה להיות 'נשמרת'  

תרומה על בטן של   ]לכן יש איסור לסוך שמן

תינוק וכדומה אף שהוא אינו מצווה בה, עי"ש 

]שיש איסור ואכמ"ל[ ולא רק מדין גברא 

 אכילת זרות וכה"ג[.

ראיתי בספר בקראי שמו למורינו   והנה

הג"ר רפאל שמואל בירנבוים זצ"ל בפ' כי  

תשא שי"ל כן אף לענין שבת, דמצד הפסוקים  

של שמירת שבת כגון "אך את שבתתי  

תשמרו וכו'" יש דין בחפצא של שבת ששבת  

צריכה להיות בגדר 'נשמר'. ואי"ז דין גברא  

א דין הוא בחפצא של שבת, ששבת  גרידא אל

 צריכה שתהא נשמר, עי"ש.

י"ל על דרך זה עוד בשיטת   ואולי

הרמב"ם, דלהרמב"ם המצות עשה של שבת  

נלמוד מהפסוק של "וביום השביעי תשבות"  

 
ע' בשורש ו' בסה"מ דמשמע ששני השביתות   7

של שבת ושל יו"ט הוי מצות עשה ממש ואינם 

ובשלמא לפי דברינו לאוין הבאים מכלל עשה. 

א"ש איך להגדיר שביתה דיו"ט אבל עדיין צריך 

 ביאור האיך להגדיר הדין שביתה של שבת. 

כן ביאר דברי מרן רי"ז הלוי בספר בקראי שמו    8

בפ' כי תשא, אף שמרן שם לא הביא מילות 

"משמרת תרומתי" במכתב רק פעם אחת בסוף 

)שמות כ"ג י"ב( כדאיתא בסה"מ וכן בפ' א' 

הל א' מהל' שבת. וע'ע בפ' כ'א מהל' שבת 

בות אפילו  הל' א' וז"ל "נאמר בתורה תש

מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן"  

ע"כ. וע"ש במ"מ שהראה מקום להרמב"ן 

כ"ד( וז"ל הרמב'ן שם "ונ"ל  -בפ' אמור )כ"ג

שנצטוינו מן התורה שהמדרש הזה לומר 

להיות לנו מנוחה ביו"ט אפילו מדברים שאינן  

מלאכה. לא שיטרח כל היום למדוד התבואות  

והמתכות ולמלא החבתות יין  ולשקול הפירות 

וכו' ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר ותהיה 

חנות פתוחה וחנוני מקיף והשולחנים על  

שולחנם והזהובים לפניהם, ויהיו הפועלים  

משכימין למלאכתן ומשכירין עצמם כחול  

לדברים אלו וכיוצא בהם והותרו הימים טובים 

ואפילו השבת עצמה שבכל זה אין שום  

כך אמרה תורה "שבתון" שיהיה יום  מלאכה. ל

שביתה ומנוחה לא יום טורח ועמל" עכ"ל.  

ולפענ"ד נראה שלפי המ"מ שהרמב"ם ס"ל  

כדברי הרמב"ן הנ"ל, הן אמת שס"ל  

כהרמב"ן אבל הרמב"ם סבר שלמדים הך דין 

ולא   9ממילת "תשבות" שנאמר לענין שבת

ממילת "שבתון" שנאמר אצל  הימים טובים 

 . 10כהרמב"ן

המכתב אחר שבכר כתב הך יסוד כמה פעמים. 

פ"ד הבקראי שמו הנ"ל שפיר י"ל הך גדר בדברי ול

 מרן אבל אינו שם במכתב מפורש. ודו"ק. 

 כדמוכח בפ' כ"א הל' א' מהל' שבת 9

ולפי דברינו עצ"ע קצת מה המקור לפי הרמב"ם  10

נאמר   להלכה זו בהל' יו"ט כיון דרק בשבת

"תשבות". אבל אין בין שבת ליו"ט אלא אוכל נפש 

 כדאיתא במגילה )ז:(.
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כל דברי הרמב"ן הללו הם דין  ולכאורה

בהחפצא של שבת, ששבת )ויום טוב לפי  

הרמב"ן(  צריכי להיות נשמר כלשון הרמב"ן 

שיהיה יום שביתה ומנוחה לא יום טורח  "

. וי"ל דהן הן הביאור והגדר בדברי  11"ועמל

הרמב"ם בריש הל' שבת הנ"ל, דהרמב"ם  

הבין מהפסוק "וביום השביעי תשבות" דיש  

ין בחפצא של שבת ששבת צריכי להיות  ד

נשמר. אבל כמו שבתרומה ודאי אין קיום 

גברא אם שומרים את התרומה מהיות סך על  

בטן תינוק, כמו כן אין כאן קיום גברא בשמירת  

שבת כשהשבת נשמרת כראוי. וא"ש לכאורה  

למה יש גדר של קיום מצוה בשביתה 

ממלאכת יו"ט )כיון שלכאורה אין מצות 

חפצא של יו"ט אלא דין "מקרא קדש"    שמירת

כנ"ל( אבל אין קיום גברא בשמירה של שבת  

כיון ששבת הוה דין בחפצא של שבת שצריכי  

להיות נשמרת ואי"ז קיום עשה בעשיית  

השמירה אלא ביטול עשה בהחפצא. משא"כ  

"מקרא קודש" לכאורה הוי דין של מעשה  

 
וע' בריטב"א ר"ה לב: ד"ה וברם וכן בשו"ת חתם  11

סופר חו"מ ס' קצ'ה ע"פ הך רמב"ן שהוא דין 

בקביעת היום שלא ליהוי יום שבת כיום חול ע"ש 

 בשו"ת חת"ס נ"מ אליבא דהלכתא ואכמ"ל.

כגון הא דכתי' 'וקראתם דרור לכל יושביה',   12

 שהוא מעשה ב"ד של קריאת דרור.

חלל שבת הוא מומר לכל וראוי לעורר שמי שמ 13

התורה כולה )כדאיתא ברמב"ם בסוף הל' שבת( 

אבל מי שמחלל יו"ט לכאורה אינו אלא עבריין 

ובכלל רשעי ישראל. ועי' בשמלה חדשה סימן ט"ז 

שמי שמחלל את יוהכ"פ הוא בכלל כופר לכל 

התורה כולה כמו מי שמחלל שבת )ע"ש שהביא 

קריאה שהוא דין גברא ועל זה שפיר שייך  

 ודו"ק. 12קיום

י"ל גם ביוהכ"פ חילוק זה,  ולכאורה

דהעשה של שביתת מלאכה הוא מדין שבת  

שבתון )כדאיתא בסה"מ וביד החזקה ולא 

מפסוק "מקרא קדש"( אולם העשה דשביתת  

אכילה ושתיה הוא מדין "תענו את  

נפשותיכם" כדאיתא בסה"מ, וע"כ שעינוי זה  

הוא קיום דין של "תענו" ולכן יש קיום למצוה  

 .13זו

בשמיטה אין לשון הפסוק לשון של   וכן

קיום, אלא לישנא דקרא הוא "ושבתה הארץ"  

והוא לכאורה לשון של דין בחפצא. וע' ברמזי  

המצות בריש הל' שמיטה ויובל שהרמב"ם  

מגדיר המצוה וז"ל "שתשבות הארץ  

בשביעית ממלאכתה" ע"כ. וזה לכאורה דין 

כאורה א"ש ראיה מאבן העזר ס' קכ"ג( וכדברינו ל

דבצורתם שווין שבת ויוהכ"פ בצורת המצוה של 

שביתה ממלאכה דאין כאן קיום אלא ביטל אי 

מחללו )ע' בסה"מ אחרי מצות עשה קס"ז ודו"ק(. 

ואולי יש דין בחפצא של יוהכ"פ שצריכי להיות 

נשמר. )ולפ"ד בפנים לכאורה גם יוהכ"פ בכלל הך 

"ע אם דין "תשבות" כמו שבת וא"ש כו"פ. אבל עצ

זה דין דאורייתא ביוהכ"פ  כמו בשבת(.וע' 

במרכבת יחזקאל )ויקרא עמוד שי"א( שמו"ר 

שליט"א נו"נ במילות "מקרא קדש" ו"שבתון" 

 דוהכ"פ אבל אינו ממש הנדון דידן.
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ת  14בחפצא של הקרקע שצריך שתשבו

. 15ועצ"ע   .וכדברינו א"ש.

 

וכן משמע קצת מלשון היד בפ"א הל' א' מהל'  14

שמו"י אבל יש לדחות.וע'ע בדרך אמונה שם ס"ק 

 שם ס"ק א' ועצ"ע. א' וכן בציון ההלכה

ואולי יש בזה פתח להבין את יסוד החילוק בין  15

מצוות שיש בהם קיום עשה ולאו הבא מכלל עשה 

 בשיטת הרמב"ם בדיון זה, ועיל"ע בזה. 

ואחר כל זאת העיר בזה ידיד נפשי הרר"ר רפ"ז 

ריבקין שליט"א על דרך מחשבה שיוצא לפי"ד 

אנושית )מקרא שבכל מקום שיש קיום והוספה 

קדש,עינוי ביהכ"פ( שייך בה קיום על דרך "מקדש 

ישראל והזמנים" והיינו שישראל הם העושים הך 

מציאות אבל כל מקום שהקדושה קביעי וקיימי 

)שבת,שמיטה, ושביתה ביוהכ"פ( אז איך כאן קיום 

אלא המצוה הוא בגדר "מקדש השבת" ויש לפלפל  

לחכם  ברעיון זה אבל עכ"פ קיים בנו "תן

  עוד". ויחכם
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 נצחיות התורה במשנת הרמב"ם 

ישראל ריישער ר'    
 אייר, ה'תש"פ 

אחד המאפיינים הבולטים ביצירת ספרותית של הרמב"ם הוא העקביות של שיטותיו ומחשבותיו  

המופיעים על פני כל ספריו. למרות עלייתו להר המשחה בגיל צעיר מאד, יכול הקורא להכיר 

 52משתנות בכתביו שחיבר במהלך יותר מארבעים שנה. -איתנות ובלתיבריח התיכון של עמדות  

נצח של תורת משה. פעם אחר פעם  -דוגמה אחת לתופעה זו היא שיטתו על יציבותה וקביעות

מדגיש הרמב"ם בתכלית הבהירות שאף מלה אחת מהתורה שנתנה לנו ע"י משה רבינו לא  

ל שנראים כמכחישים מעמדו, לא כהתה  תיבטל בכל הזמנים. ועל אף שיש מקורות בספרי חז"

 עינו ולא נס לחה, ועומד הוא באיתנו.  

מטרת המאמר הקצר הזה היא להפנות את תשומת לב הקורא למקצת מהמקומות שמזכיר  

הרמב"ם את רעיון נצחיות התורה, להצביע על יסוד שיטתו, להראות מקום למאמרי חז"ל  

 ם המוצעים ע"י חכמי הדורות. שלכאורה סותרים מעמדו, ולסכם פתרונות שוני 

 הצגת שיטת הרמב"ם שאף אות אחת מתורת משה לא תבטל לעולם:

 נסקור נא לעצמנו, בסדר כרונולוגי, מקצת מהמקומות שמייצג הרמב"ם את מעמדו: 

: שזו תורת משה לא תבטל, ולא  פירוש המשנה מסכת סנהדרין י:א )"היסוד התשיעי"( •
ף בה ולא יגרע ממנה לא בכתוב ולא בפירוש, אמר  תבא תורה מאת ה' זולתה, ולא יתוס

)דברים יג:א( "לא תסף עליו ולא תגרע ממנו". וכבר ביארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה  
 בהקדמת החיבור הזה. 

דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצוה עומדת   משנה תורה הלכות יסודי התורה ט:א: •
לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת שנאמר )דברים יג:א(  
"את כל הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע  

ברי  ממנו" ונאמר )דברים כט:כח( "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל ד
התורה הזאת". הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר 
)ויקרא ג:יז; ועוד( "חקת עולם לדורותיכם" ונאמר )דברים ל:יב( "לא בשמים היא". הא 

 53למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.

 
. התחיל לחבר פירוש המשנה כשהיה בן כג' )ואף כתב ספרים פחות 1135הרמב"ם נולד בערך בשנת   52

ידועים קודם לכך(, ונמשך העבודה בכמו שש שנים. אח"כ פינה אל מלאכת כתיבת ספר המצוות לאורך 

נמשך יותר מעשרה שנים. בן חמשים שנה שלמה. כשהיה בערך בן ל' החל להרים יד"ו החזקה, ועבודתו  

לעצה התחיל לחבר מורה הנבוכים, ונמשך העבודה כארבעה שנים. מלבד אלו הספרים שלמים, השיב 

לשואליו )ע"י "איגרות" ו"תשובות"( כל ימי חייב. ושיערו החוקרים ששלח איגרתו הידוע לתימן )הנזכר 

 . לא הגיע לשיבה. 1204לעולמו בשנת הרמב"ם הלך  .למטה( קודם שהתחיל לחבר את המשנה תורה

 
נכפל ונשלש על יד"ו פעמים רבות: ראה הלכות   –שהתורה הוא נצחי וא"א לה להשתנות    –אותו הרעיון   53

מגילה ספ"ב, הלכות מעשה הקרבנות ב:טו, והלכות מלכים יא:ו. ולית מן הצורך ליחשיב וליזיל כי רוכלא. 
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תה לעולם,  ...וכך יסוד הוא בתורתנו שלא תהיה זולמורה הנבוכים חלק ב פרק לט: •
ולפיכך לפי השקפתנו לא הייתה שם תורה ולא תהיה זולת תורה אחת והיא תורת 

 משה רבנו...
 

 ייחודו של משה רבינו ואופי נבאותו –יסוד שיטתו 

כדאי לעמוד על כך שלא הרי יחסו של הרמב"ם לדברי נביאים וכתובים כהרי יחסו לתורת משה. 

מיועדת דוקא לתורת משה ופירושה.  –וההגבלות הכרוכות בו והאזהרות  –הענקת היציבות 

ואילו דברי שאר כל נביאי הדורות יכולים להשתנות ואף להיבטל. שיטתו מבוססת על תפיסתו  

בייחודו של משה רבינו כנביא ה', ושלוחו הנאמן להטיף התורה לעם ישראל. זאת אומרת, לא 

משאר הנביאים, אלא שהאיש משה היה עוד שאיכות נבואת משה היה מעולה בעצם טבעו 

הנביא שהשריש אמיתת הנבואה בכלל ישראל. ומאחר שאין נבואה למעלה ממנו והוא רבן של  

כל הנביאים, ובנבואתו הוא הבטיח שלא תשתנה דברי התורה, אי אפשר שיבא אחר להכחישו  

 ה מוחלטת. או לבטלו. אבל שאר נביאים לא השיגו דרגת משה, ועל כן סמכותם לדורות אינ

    54ואף נימוק זה מציע הרמב"ם בכתביו פעמים רבות, ונציין דוגמה אחת: 

:...ולהודיע שמשה הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים והוא שלם  איגרת תימן •
 .מכולם, והוא המשיג מהקב"ה מה שלא השיג אחד מכל הנביאים לא לפניו ולא לאחריו

עד לעיני כל ישראל, הוא דיבור מאת הבורא יתברך ושספר תורה זה כולו, מבראשית 
למשה רבנו. שנאמר )במדבר יב:ח( "פה אל פה אדבר בו". ושאין להפר ולא לשנות  
 ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא תבוא מאת ה' תורה זולתה, ולא ציווי ולא אזהרה.

 קושיות על הרמב"ם ממדרשי חז"ל ויישובם 

, 55מיוסדת על אדני פסוקי התורה וגם מבוססת ממאמרי חז"ל אולם, על אף ששיטת הרמב"ם 

 מ"מ יש כמה מדרשים שלכאורה מכחישים את הנחתו. ואציין מקצתם:  

ת"ר בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד   סא:  תלמוד בבלי מסכת נדה •
כוכבים ולא יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה ממנו תכריכין למת. אמר רב יוסף זאת  

 רת מצות בטלות לעתיד לבא.אומ
 

 
יים הללו מופיעים על פני כל כתביו שחיבר בכמעט מהלך כל כאמור, כוונתנו להראות שהמושגים הבסיס

 .שנות חייו

ייחודו של משה ואיכות נבאותו הוזכר עוד בפה"מ )בהקדמתו לסדר זרעים, בהקדמתו למס' אבות פ"ז,  54

 .וסנהדרין י:א היסוד השביעי(, ובמ"ת )הלכות יסודי התורה ספ"ז ורפ"ח( ובמורה הנבוכים )ב:לה(

 
 .בה ס"פ פינחס וירושלמי מגילה פ"א ה"הראה במדבר ר 55
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:...שכל המועדים עתידים בטלים  מדרש משלי ט:ב )עה"פ טבחה טבחה מסכה יינה( •
 וימי הפורים אינם בטלים לעולם...

...אמר הקב"ה )ישעיה נא:ד( "תורה מאתי  מדרש ויקרא רבה יג:ג )ע"פ הגהות הרד"ל(: •
 תצא" חדוש תורה מאתי תצא. 

תלמוד והמדרש. בדרך כלל ניסו לפתור הבעיות באחד משני  קושיות הללו לא נעלמו ממפרשי ה

או שמאמרים הללו מצביעים על הוראת שעה בלבד, או שמאמרים אלו מייחסים רק   56דרכים: 

לעולם שאחר המות )לפני ימות המשיח(. אבל הפסוקים והמדרשים )והרמב"ם( המדגישים  

כשיעמדו הצדיקים   –תחיה נצחיותה של תורת משה, בעולם התחיה הם עוסקים. ובעולם ה

 דיני התורה לא ישתנו ולא יבטלו. חקת עולם.   – בגופם לחיות חיי נצח 

 בשולי הגליון 

יודע אני שאין בדברים שהצעתי מילות הגיון, ולא ימצא הקורא בהן כמעט שום חידוש. גם אין  

  ספק שאחרים מרחיבים על הנושא בהעמק ובהסבר, והרבה יש לחדור ולנתח אף במקורות 

שהבאנו. מכל מקום נסתפקתי להעלות דברים אלה על הכתב מפני שיש בהם תרתי לטיבותא: 

הם מתארים את נצחיות התורה )אשר מתאים לחג השבועות הבעל"ט( וממחישים ג"כ את  

 נצחיות נפשות ישראל )אשר מתאים לכבוד המנוח ע"ה ולכבוד משפחתו שליט"א(.  

אותיות דרבי עקיבא אות ע'( המשלבים את שני המושגים:  הבה ננחם את עצמנו בדברי חז"ל )

בתורה עתידין מתי ארץ ושוכני עפר לחיות, שנאמר )תהלים יט:ח( "תורת ה' תמימה משיבת  

 נפש". 

 

 

 

  

 
ע' מהרצ"ח בהגהותיו למס' נדה שם. כדרכו בקודש, סקר וסיכם את כל העניין בקיצור נמרץ, בהשכל  56

 .ובהגיון
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 מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה 

R’ Eli Robbins 

The well known  גמרא in ):'י( מגילה and ):סנהדרין )ל"ט relates that at the time 

of קריעת ים סוף, the  מלאכים wanted to say שירה, but ה' stopped them: 

בקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים "

?"שירה  

 The חנוכת התורה wondered about the chronology of events.  We 

know that the  מצריים drowned in the morning, as the )פסוק )שמות י"ד:כ"ד 

states" ויהי באשמורת הבקר וישקף ה' אל מחנה ".מצרים We also know that the 

 denied, occurred during the night 'ה which ,שירה s request to say’מלאכים 

prior to קריעת ים סוף because the  גמרא derives from the )'פסוק )שמות י"ד:כ 

which states "ולא קרב זה אל זה כל הלילה" that the  מלאכים did not say  שירה 

on the night beforeקריעת ים סוף.  Thus, ה'’s rhetorical denial of the  מלאכים’s 

request by stating " מעשה ידי טובעין בים" seems out of place in light of the 

fact that, at the time the  מלאכים wanted to say שירה, the  מצריים were not 

yet drowning!  That event would come only later at daybreak. 

 The חנוכת התורה answers that the  מלאכים were not asking ה' for 

permission to say  שירה in praise for killing the  מצריים.  Rather, the  מלאכים 

were asking ‘ ה for permission to kill the  מצריים through the power of their 

פסוק   s army was destroyed. The’סנחרב as we find occurred when שירה

מלאך:   and his army were destroyed by a סנחרב states that )ישעי' ל"ז:כ"ה(

ה' ויכה במחנה אשור "ויצא מלאך .".  The ):גמרא )סנהדרין צה relates the opinion 

of  ר' יצחק נפחא who said that they were destroyed when ה' opened the 

“ears” of סנחרב’s army and allowed them to hear the שירה of the  מלאכים.  

This supernatural experience was too much for them and caused them to 

immediately perish.  The חנוכת התורה suggests that this is what the  מלאכים 

were asking ה' to allow them to do at קריעת ים סוף.  Nevertheless, ה' denied 

their request stating  מעשה ידי טובעין בים.  What is the meaning of this 

response? 

 The  חנוכת התורה explains that ה' could not allow the  מלאכים to kill 

the  מצריים through  שירה because ה' specifically needed to kill the  מצריים 

through drowning.  The response מעשה ידי טובעין בים was not referring to 
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the  מצריים because, as was noted, at the time the  מלאכים asked to say  שירה, 

it was night and the  מצריים had not yet drowned.  Rather, the "מעשה ידי" 

in ה'’s response referred to the Jewish babies whom the  מצריים drowned 

while they were slaves.   ה' was telling the לאכים מ , you cannot kill the 

 for ,מצריים, מדה כנגד מדה because I have to drown the שירה  through מצריים 

what they did to the Jewish babies during the enslavement.  And the fact 

that ה' orchestrated קריעת ים סוף solely in order to punish the  מצריים in a 

גד מדהמדה כנ   manner instead of utilizing one of the many other tools He 

has available to mete out punishment so amazed יתרו, as )רש"י )יתרו י"ח:י"א 

explains: 

" .כי בדבר אשר זדו עליהם... כתרגומו, במים דמו לאבדם והם נאבדו במים   " 

 With this insight, we can perhaps answer another question.  Every 

night during מעריב we relate in the portion of  ואמונה כל זאת how הקב"ה 

took us out of  מצרים and split the ים סוף as follows: 

" .המעביר בניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שונאיהם בתהומות טבע " 

סוףים   through the כלל ישראל took 'ה  and drowned the  מצריים in its depths.  

This is a chronologically accurate recitation of what happened at  קריעת ים

 story is retold קריעת ים סוף the ,שחרית  during  עזרת אבותינוHowever, in  .סוף

differently.  In עזרת אבותינו we say 

"... טבעת, וידידים העברת, ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר  וים סוף בקעת, וזדים  " 

 through the כלל ישראל and took ,מצריים  and drowned the ,ים סוף split the 'ה

 מצרי  with the waters of the sea-not one מצריים  and covered over the ,ים סוף

remained.  This sequence is factually inaccurate.  ה' did not drown the 

 מצריים  He drowned the  .ים סוף through the כלל ישראל before taking מצריים 

only after כלל ישראל had passed through the sea and were safe and sound 

on the other side.  Why do we stick to the historical sequence of the  קריעת

 yet deliberately change the historical sequence ואמונה כל זאת  story in ים סוף

in עזרת אבותינו?   

 The ).גמרא )ברכות יב derives the requirement to say אמת ויציב at 

 :as follows מעריב at אמת ואמונה and שחרית 
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 ."חיננא משמיה דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונהאמר רבה בר "

."ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר: "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות   

Perhaps the פסוק of " להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות" not only teaches us 

that one is required to say אמת ויציב by  שחרית and אמת ואמונה by מעריב, but 

also teaches us the purpose and intent behind these  תפילות. 

 Night is a time of uncertainty.  With darkness comes diminished 

perspective and a reduced ability to control primal fears.  This is why night 

is the time to recall and find comfort in our אמונה in  ה'.  ואמונתך בלילות.  

Because even though the times may be dark, we are secure in the 

knowledge that ה' will stand by our side and lead us through the darkness 

to the light.  The way to reassure ourselves of this fact is to recall other 

dark times in history when ה' was by our side and led us through the “night” 

to safety.  This is the message of  ואמונה כל זאת, and this is why the historical 

record related in  ואמונה כל זאת must be completely accurate.   

 However, during the day, one is not burdened by the fears of the 

night and is able to expand one’s perspective.  Enlightened, one is able to 

see not just what sits on the surface, but also perceive ה'’s  חסד that lies 

underneath.  להגיד בבקר חסדך.  This is the purpose of אמת ויציב, and 

particularly, עזרת אבותינו: to demonstrate how ה' runs the world in a way 

that is calculated to perform  חסד with us throughout the generations.  

Thus, fidelity to maintaining the historical sequence of events around the 

 that was  חסד  s’'ה story is less essential than the message of קריעת ים סוף

conveyed at קריעת ים סוף.   

 There were many ways for ה' to save כלל ישראל who were trapped 

between the  מצריים and the ים סוף.  ה' could have just as easily brought in 

a flock of eagles to transport כלל ישראל across the sea, or He could have 

destroyed the  מצריים on the land by opening up their ears to the שירה of 

the  מלאכים as He did with סנחרב’s army.  However, in His infinite חסד, ה' 

had to drown the  מצריים in order to punish them, מדה כנגד מדה, for 

drowning so many Jewish babies during the enslavement of כלל ישראל.  

Because meting out judgment in a מדה כנגד מדה way was the primary goal 

ofקריעת ים סוף, the drowning of the  מצריים is given prominence when the 

story is retold in עזרת אבותינו so much so that the saving of כלל ישראל is 
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included almost as an afterthought.  This  חסד was the pièce de résistance 

which prompted יתרו to declare 

 ".עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים כי בדבר אשר זדו עליהם "

It is this message that we emphasize every morning when we recall how ה' 

helped and protected our forefathers in a calculated manner to show them 

(and us) his everlasting love, and it is this idea that prepares us pray to ה' 

for the future redemption: 

" ר ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה כנאמך יהודה וישראלצו ..." 

 בב"א
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The Shavuos Process 

R’ Moshe Roth 

The counting of the Omer, starting on the 2nd night of פסח and finishing with  חג

 points to an obvious connection between the holidays. Although each  השבועות

is a רגל בפני עצמו, there nonetheless exists an underlying interconnectedness 

between the two. In fact, the very name העצרת  חג highlights that this is “the end” 

– the culmination of something that was started 7 weeks prior on  .חג הפסח Just 

asחג שמיני העצרת  is an independent holiday, but is nevertheless viewed as the 

end ofחג הסוכות , so too here, חג השבועות/חג העצרת  is the conclusion of   חג

  .הפסח

The question for us, though, is what was started on  חג הפסח and what is the 

ending that we are celebrating 7 weeks later on  חג השבועות? 

Another way to frame this question may be found in the words of the Netziv of 

Volozhin.  In his introduction to שיר השירים , the Netziv explains beautifully that 

on the  ג רגלים, a megillah would be read as a final message to the visitors at the 

 as a kind of send-off message to help them hold on to the emotions בית המקדש

of the holiday and their encounter with the שכינה.  On חג הסוכות, the megillah 

that  שלמה המלך read to  עם ישראל was מגילת קהלת. It was a message of 

universalism, general philosophy of the oneness of Hashem in the world, and was 

very much geared toward the nations of the world who would come onסוכות  to 

theבית המקדש . In contrast, on חג הפסח, when those visiting the  המקדש בית 

were only from עם ישראל, the message from שלמה המלך was שיר השירים, which 

speaks about the deep rooted and emotional love connection that Hashem has 

with his beloved nation. It was a message of אני לדודי ודודי לי and of a reciprocal 

trusting relationship. So the question can be asked, what then would be the take 

home message for חג השבועות?  

I believe the answer can be found in the unique קרבן brought on חג השבועות, that 

of theשתי הלחם. The uniqueness lies in that this is one of only 2קרבנות  brought 

from -לחם leavened bread. All otherקרבנות  are brought with מצה, unleavened 

bread. Of course we see the obvious distinction- פסח=מצה and שבועות=לחם.   

In parshiyot  וירקא and  צו we are told that the Mincha and Toda קרבנות  require 

 שתי הלחם  But there are 2 exceptions to this rule- the .עבודה as part of the מצה

that are brought onחג השבועות  which are obviously made of actual leavened 

bread/חמץ and the תודת שלמים mentioned in ,)ויקרא )ז:יג  which has both matzah 

and bread offerings brought together. This all raises the obvious question: why 
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by general קרבנות  do we find that מצה is required and חמץ is אסור? The answer 

to this question will teach us a fundamental idea regarding the מקדש and קרבנות, 

as well as the connection betweenפסח  and שבועות. 

In )ויקרא )ז:יג Rav Shimshon Rephael Hirsch argues that מצה represents not 

just עבדות , but lack of political  and personal independence whereas  חמץ/לחם on 

the other hand represents political and personal independence. Rav Hirsch adds 

more: " מצה brings up a memory that any freedom and independence that has 

been granted and achieved was not through our own means but solely as the 

continuous gracious gift of Hashem.”  At a higher level, we are commanded to eat 

 .when we transform ourselves into true willing and loving servants of Hashem חמץ

Only a free man can eat bread. 

This reversal of roles is what we celebrate on חג השבועות – it is the time when 

we accept Hashem's Torah and mitzvot, the ברית סיני and נעשה ונשמע when we 

are truly free living under the yolk of HKB"H and thus we can go and eat  חמץ 

bread which represents complete freedom and dedication and submission to 

HKB"H. Thus, with theמנחה  קרבן, translated as a sacrifice of "allegiance," we 

show our submission to HKB”H. General קרבנות express that our baseline 

relationship with Hashem is through מצה - upon only Him do we rely. Day after 

day we show our allegiance to Hashem through מצה.  

Theקרבן תודה  which requiresלחם  is a קרבן שלמים brought as a thanksgiving 

offering once saved from a difficult or life threatening circumstance. For a  קרבן

 are brought. However, both “breads” have to be made מצה  and  לחם both , תודה

of equal parts- the  גמרא מנחות עז:  tells usמצה נגד חמץ  - both have to be made 

and produced from equal parts, equal ingredients. What is the symbolism of this? 

Rav Hirsch explains, when we are in a condition that requires a  קרבן once we 

have made it through and we are now in a state of salvation, the individual gives 

“up all claim to its being due to his own efforts and he has now regained his 

independence from the challenge that he was faced with, thus being able to bring 

the חמץ / לחם  for the new independence that was achieved.” Thus, achieving a 

conscious awareness that his independence and renewal from such calamity was 

completely dependent on the grace and goodness of HKB"H, the individual brings 

his קרבן תודה. As a free man, he can now praise HKB”H. 

The Netziv, both in )ב:יא( ויקרא  and  )שמות )יג:ג by יציאת מצרים, expresses a 

similar idea. Theמקדש , with the exceptions of שבועות and the חלת תודה, is 

otherwise a place of total devotion to HKB"H. Therefore, חמץ/bread represents 

“that which is a product of man's handiwork.” In the מקדש, we look to diminish 
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the role that man plays. Similarly by פסח, our deliverance was solely due to the 

miracles and חסד andהשגחה פרטית  of HKB"H. Man had no role to play in the 

salvation from מצרים . 

After 7 full weeks and 49 days of continued self-introspection, we arrive at what 

we lovingly call  .3חג השבועות ,חג העצרת ,חג הביכורים  distinct names, but all 

connected as the culmination of a process of complete recognition of   כי לי בני

 For a farmer working his field, everything he does requires .ישראל, עבדי הם

Hashem's input- how fertile is the soil I planted the seeds? How much rain and 

sunlight will come each day to grow the seeds? How safe will the crops remain 

from infestation and disease while they grow? Every step of the way requires 

 in Hashem. Once the farmer has successfully grown his crops בטחון and תפילה

and the first fruits arrive, he brings the ביכורים to the Mikdash on  חג הביכורים with 

the  לחם/bread- showing not just an expression of thanks, but shouting out to the 

world our ultimate acceptance and reliance upon HKB”H.    

As we count 49 days in preparation towards קבלת התורה we recall the awesome 

experience that we as a nation experienced, hearing the דבר השם and accepting 

it upon ourselves, both individually and nationally, our spirited   קבלת עול מלכות

חג   performance. But, in truth, that process was started on  מצווה through  שמים 

 קבלת התורה  The Sinai experience of .מצרים with the redemption from הפסח

would not have been meaningful to this nation of slaves without the experience 

of יציאת מצרים.  

The Netziv has a singular opinion regarding the mysterious כוס חמישי of the  פסח 

Seder mentioned in the gemara. Many מפרשים list the 5thלשון הגאולה  as being 

 that speaks פסוק lists the previous שמות )ו:ז( However, the Netziv "."והבאתי 

about "וידעתם כי אני ה'"- knowledge of HKB"H. Says the Netziv: 

הוא הבטחה אחרת ולשון חמישי של מעלה. שכל כך תעלו בדעת עד שתגיע לדרגה של  

.ך וידעתם. היינו דבקות ודעת אלקים.... והיה זה משעת מתן תורה ואיל   

But this level is not achieved by everyone equally like the previous 4 levels from 

 .is unique to each individual קבלת התורה and  מתן תורהThe experience of .פסח

The special relationship and דבקות בה' established at the time of  מעמד הר סיני 

through experiencingדבר השם  as different for each person and this is the 

essence of חג השבועות. It is the personalization of that Sinai experience which we 

reenact through staying up learning all night and theקריאת התורה  of the day. But 

simply being present does not suffice. Having a transformative experience to 

enhance one’s knowledge and connection to HKB”H is what the holiday is about.   
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On  חג הפסח, we started a journey of nationhood. This was built foremost on the 

experiences of the 10 makkos, the multitude of miracles Hashem performed, the 

fear of the unknown, and the hope for a better life than the one we had just left 

after years of גהנם. In commemoration of that, we symbolically eat מצה. 

However, יציאת מצרים was only the beginning of the process towards becoming 

complete עובדי השם.  

The requirement of eating specifically לחם on חג השבועות instead of the 

generically prescribed חמץ expresses our complete reliance on HKB”H for 

everything in our life. This disciplined faith, though, is not easily achieved. Only 

through a total devotion to disciplinedתורה  study, the likes of which bring us to 

a deeper, richer, emotional, loving understanding and knowledge of HKB”H, can 

we truly appreciate and celebrate חג השבועות.   
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.רחוק מסיני וקרוב להלכה: ביאור ענין הלכתא כבתראי    

ישראל דוד רובין הרב         בצלאל אברהם גרינלינגר       מיכאל יוסף עלמן  

שבועות מתקרב אלינו, הרעיון חוזר על דעתנו, שהמרחק בינינו ובין זמן מתן  כאשר חג ה 

תורתנו מתמשך ומתגדל וקשה להשתדל להשיג מה שהשיגו אבותינו ורבותינו. וזה  

"אם ראשונים בני  )שבת קי"ב:( הרעיון לא נבע מעצמנו כי אם ממסורתנו שאמרו בתלמודנו  

)עירובין מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים כאנשים אנו כחמורים", ועוד אמר רבי יוחנן 

"לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב  נ"ג.( 

]פרש"י:  מחט סידקית וכו'". ובזמן מה שלאחריו אמר אביי "ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא" 

תד שנועצין אותו בכותל בנקב צר ונכנס בדוחק, כך אין יכולין אנו להבין מה שאנו שומעין כי אם מעט כי

]כלו' דכמו שהאצבע אינו נכנס ורבא אף הוא אמר "ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא" ובקושי[, 

ובאמת אמרו דבמקום הרב אין הלכה  בתוך השעוה כן אנו אין יורדין לסוף סברת קדמונינו[. 

ולהסברא הנ"ל זה נראה כראי מוצק ועמיד.  )ראה ס' הליכות עולם ש"ה פ"ג אות י'(, תלמיד כ

)עי' בהלכות גדולות הל' עריות אך זאת לעינינו והיא קשה לדברינו, מה שמסרו לנו הגאונים 

ושאילתות דר"א פ' מצורע סי' ס"ט( דהלכתא כבתראי מאביי ורבא ואילך 57  שנראה כסתירה כי  

יפך, דאיך יעלה על הדעת לפסוק כהאחרונים שהודו בעצמם שהם כאין  הוא ממש לה 

ואפס נגד הראשונים. ומאי שנא מהאמוראים שאין להם רשות לחלוק על התנאים, וכן  

הגאונים והראשונים שאינם עומדים בפני דברי הששה סדרים. עיין בכל זה בלישנא  

. עיון לפרשהוותראה שכן הוא וצריך  )פ"ב מהל' ממרים ה"א( דכסף משנה             

כבר עמד בקושיא זו וראינו לנכון להעתיק מקצת דבריו  )סי' פ"ד(  אכן בשו"ת מהרי"ק ז"ל

שהן קילורין לעינים וז"ל והטעם מתבאר יפה מתוך דברי רב אלפס שלהי מס' עירובין  

ני  כתב שם וז"ל וחזינן למקצת רבוותא דס"ל כעולא וסמכי אגמרא דב)דף ל"ה: בדפי הרי"ף( 

מערבא וכו' ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיין דגמרא דילן להתירא לא איכפת לן במאי  

דאסרי בגמ' דבני מערבא דעל גמ' דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו הוו בקיאי בגמ' דבני  

מערבא טפי מינן, ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא לא קא  

רב אלפס, והרי לך דאע"ג דאוירא דארץ ישראל מחכים וחד מינייהו   שרו ליה אינהו עכ"ל 

כתרי מינן וכו' מ"מ הלכה כתלמוד בבלי נגד תלמוד ארץ ישראל משום דבתרא הוא וידע  

במילי דבני א"י טפי מינן ואפילו להקל סמכינן אגמרא דילן מהאי טעמא כמו שכת' רב  

ורבא ואילך לפי הנל"ד משום  אלפס. והוא הדין והוא הטעם דהלכה כבתרא מאביי  

דבתראי ידעי במילי דקמאי אבל קמאי לא ידעי במילי דבתראי, ומדחזינן דבתראי לא  

חשו למילי דקמאי אלמא קים להו דמאי דאמרי קמאי בהא לאו מילי דסמכא נינהו. וכי  

תימא אם כן אפי' לפני אביי ורבא נמי יהיה הלכה כדברי התלמיד האחרון ולא כדברי  

דם לו, ולמה פסקו הגאונים כתלמיד מאביי ורבא ואילך? דעד אביי ורבא לא היו  הרב שק

התלמידים לומדים אלא על פי קבלת רבותיהם כפי מה שהיו שונים להם וכו' ומשום כך  

דברי הרב ודברי    –ראוי לפסוק כדברי הרב כיון שהתלמיד לא ידע אלא תוך דברי רבו 

רבא ואילך למדו כל הדעות, רצוני לומר משנת  התלמיד, דברי מי שומעין? אבל מאביי ו

 
עי’ ביבין שמועה על ס’ הליכות עולם שער חמישי פ”ג כלל רע”ג אי אביי ורבא הוו בכלל הבתראי דהלכתא  57  

דרק מהם ואילך הוא דאמרינן הלכתא כבתראי והיינו כתלמידיהם, דיש כמה שיטות בראשונים כותייהו נגד רבם או 
 .בזה
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ר' חייא ור' אושעיא ובר קפרא וכו' ולפיכך ראוי הוא לפסוק כדברי התלמיד משום דבתרא  

הוא ולפעמים שהרב הולך לשיטה אחת מן הברייתות וכו' לא עיין הרב בחדא מהני  

ומות  מתנייתא והתלמיד עיין בו ודקדק ממנו שלא כדברי רבו וכדאשכחן בכמה מק 

. בתלמוד וכו', ע"ש בראיותיו   

והנה המעיין שם יראה להדיא דסובר המהרי"ק דגם בזמננו אחרי חתימת התלמוד נמי  

העיר לנכון   )סי' ל"ט(שייך סברא זאת ליזל בתר בתרא. איברא דבשו"ת מהר"ם אלשיך 

דרק כאשר אין הבדל בין שני הדעות אלא כמו בין אמוראי בתראי לאמוראי קמאי הוא  

אמרינן הכי אבל כשיש ביניהם מרחק רב, כגון אם תמצא מחלוקת בין התוס' והמהרי"ק  ד

עצמו שחי הרבה שנים אחרי בעלי התוס', ודאי יודה המהרי"ק דלא אמרי' בכה"ג  

הלכתא כבתראי ]אא"כ מצא האחרון עוד ראשונים ברי פלוגתא דקמאי דס"ל כותיה[,  

הוא זה ואיזה הוא כאשר ניגש אל איזו   ע"ש. וחזינן מהא כמה צריך התלמיד לידע מי

מחלוקת הרבנים, וכבר שמענו מרבותנו שליט"א שמו"ר ראש הישיבה הגה"ר יעקב  

יצחק רודערמאן ז"ל היה מקפיד על תלמידיו שידעו ערכי הרבנים המחברים אשר  

.תורתם היו לומדים, כי לא ראי זה כראי זה, ואכמ"ל    

ודו הנראה כחדש שהתנאים והאמוראים  והנה המהרי"ק ז"ל לא הראה מקום ליס

הראשונים לא גרסו אלא משנת רבם ורק האמוראים האחרונים הם שטרחו ודקדקו בכל  

אהא   )ז:( המשניות והברייתות. אך באמת מצאנו כן מפורש ברש"י ז"ל במס' נדה 

דקאמרי שם בגמ' אין למידין הלכה מפי תלמוד דהיינו משנה וברייתא, ע"ש. אמנם יש  

על זה, שלכאו' נראה הענין מאד מוזר שהתנאים בני מלאכים לא ידקדקו למצוא  להעיר  

וללמוד משנה אחרת ודי להם במשנת רבם ורק האמוראים אחריהם המה ישימו  

פעמיהם להרחיב את דעתם ולהשיג את כל דברי הקדמונים, אתמהה! ונראה לפענ"ד  

ם הנקרא בשם "טלפון  ליישב ולפרש בדרך משל: הרי כולנו מכירים את משחק הילדי

שכאשר הדיבור ממשיך מאיש לרעהו ומרעהו לרעהו עלול   (broken telephone) "שבור 

הוא להיות מעוות לא יוכל לתקון, וכל הקרוב אל המקור יותר נאמן הוא בדבריו. והטעם  

לזה ]במבוגרים, ולא בילדים כמובן[ או משום חולשת שכל המקשיב או מחוסר כשרון  

מובן מאליו, דעד ימי אביי ורבא היו מחזיקים כל אחד דברי רבו כאילו   המרצה. והנמשל

קבלם ממשה רבינו ע"ה, והמסורה היתה חזקה בעיניהם. אשר על כן לא הוה איכפת  

להו לשנות דברי חבריהם כי כל א' סמך על מסורת רבו וסגי ליה בהכי. אך בימי אביי  

כמו שהעידו הם על עצמם כמו   –ות ורבא נשתנה הענין כי ראו החכמים שנתדלדלו הדור

והבינו שהמסורה מתרופפת בידי התלמידים וקשה לסמוך עליה   – שכתבנו בריש דברינו 

לבדה. ולכן חגרו מתניהם ויאזרו חיל ללקוט מכל המסורות שישיגו וחזרו עליהן ודקדקו  

ובשו"ת  )עי' בגמ' סוכה כ"ח. בם בכל עוזם עד שהוציאו סולת נקיה "בהויות דאביי ורבא"  

וודאי חילייהו דאביי ורבא הוה גדול ותקיף מאד מי ימצאנו, אבל זאת נראה   המהרי"ק שם(.

עכ"פ דבעבור חולשת הדור נזדקקו לכל זה. ואם כנים דברינו נמצא דכל מי שיצעק לומר  

שהאחרונים גדולים מן הראשונים מהא דקי"ל כבתראי אינו אלא מן המתמיהים,  

. נהפוך הואדאדרבא מכל הנ"ל חזינן ד   

שכת'  )קמ"א.( והשתא דזכינו להסברה הזאת יתבארו דברי הרשב"א ז"ל במס' שבת 

רבא ואילך מ"מ זה רק אם אין התלמיד יושב לפני רבו,  דהגם דקי"ל כבתראי מאביי ו 

אבל היכא דיושב לפני רבו כגון אם הגמ' משתמשת בלשון "אמר ליה רבא לר' נחמן"  
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עם זה פנים בפנים, ודאי ניזל בתר רבו דאין הלכה  וכדו' דמורה שהיו מדברים זה 

כתלמיד במקום הרב, ע"ש וכותיה כתב הר"ן ז"ל בריש מס' סוכה. ולכאו' צ"ב מאי שנא  

אי הוה יושב לפני רבו או לא? אך לפי דברינו ניחא דגם בימי הבתראי לא הוה התלמיד  

א דשמע טענת  גדול מרבו ואדרבא דעת רבו היתה חזקה ממנו וכותיה נקטינן היכ

תלמידו ולא הודה לו, אלא דבאופן שרבו לא שמע דעת החולקים עליו ולא ירד לתוך  

סברת בר פלוגתיה ותלמידו הוא דזכה לידיעה רחבה זו הוא דאמרינן דניזל בתר בתרא,  

.וק"ל    

)פ"ו  וענין זה מתבטא יותר בדברי האברבנאל בפירושו ע"מ אבות הנקרא "נחלת אבות" 

שכת' וז"ל כשישמעו איזו הוראה שיעשו שאר  ועשרים באמונת חכמים וכו'(  מ"ח ד"ה השלשה

חכמי הדור שאינה ראויה לפניו לא יקפוץ לחלוק עליהם כי יש לו לחשוב שלצורך שעה או  

לאיזו סיבה ראויה נטו משורת הדין מה שנטו ויאמין כי דעתם רחבה וכו', גם לא יוכל  

ך להיות דבר סתר וצורך יישוב, ולזה כתבו  לשאול לו שם טעמו של דבר כי אולי צרי

המפרשים דאע"ג דקי"ל הלכה כבתראי זהו בדברים שהראשונים לא שמעו הסברא  

שנפלו עליה האחרונים, אבל אם שמעוה ולא הודו בה אע"ג דמסתבר טעמא דבתראי  

הלכה כקמאי, ולפ"ז ראוי אל החכם שיאמין בחכמים הראשונים, עכ"ל. הרי דכל היכא  

רב טענת תלמידו ולא הודה לו לא קי"ל כבתראי, ואפילו אי נוטה הסברא יותר  דשמע ה

כדעת התלמיד נמי לא אזלינן אבתריה, והדברים מבהילים על הרעיון! אכן הן הן  

הדברים אשר דברנו דלבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואין אנו כדאים לחלוק  

. נים כפופים להןעליהם בלי ראיה חזקה מן המקורות שאף הם הראשו   

אלא דלעומת דברי האברבנאל עומדים לפנינו דברי הרמב"ם ז"ל בהקדמתו לחיבורו  

שדרך המשפט כך הוא   ]ר"ל ובית דינו[הגדול שכת' שם וז"ל וכן אם למד אחד מהגאונים  

ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא אין שומעין  

לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון, עכ"ל. הרי דלאחר חתימת  

הגמ' ניתנה הרשות לאחרון לחלוק על הראשון ואין אנו כפויים לאחד מהם אלא למי  

יו. והנה הרמב"ם סתם בדבריו ולא כתב מי נכלל בגדר "אחרון"  שהדעת נוטה לדבר

הרשאי לחלוק על הגאונים שקדמו לו וצ"ב מה גדר יש לדבר זה. ויתכן לומר דהרמב"ם  

יודה לדברי מהר"ם אלשיך הנ"ל שכת' דלא מסתברא לומר דכל מי שיבוא אחר הקדמון  

מה, וצ"ע בזה. אך זאת עכ"פ  יוכל לחלוק עליו אלא בעינן שיהיו שוין בערך בתורה ובחכ

נראה דפליגי הרמב"ם והאברבנאל באם יש לנו לפסוק כאחרון במקום ראשון היכא  

דמסתברא טעמיה, דלהרמב"ם שומעין לאחרון ולהאברבנאל שומעין לראשון, ועדיין  

שהביא בשם גאון אחד דאם התלמיד האריך   )ח"ג תושבע"פ סי' תע"ז( צ"ע. ועי' בשל"ה הק' 

)וכ"כ במבוא התלמוד בקיצור כללי בו ונתגדל בחכמה למה לא יהא הלכה כמותו ימים אחר ר

בשם הרא"ה ז"ל, המעיין שם התלמוד. והא דכתב השל"ה דכן דעת הנמוקי יוסף )ב"ק ח: בדפי הרי"ף( 

   . וזו נראה כדעה שלישית יראה דאינו מוכרח, וצ"ע(. 

ינו יונה ז"ל במס' ברכות  ואחרי הדברים האלה ישתומם הקורא הנעים בראותו דברי רב 

)ל"ו.(  שהם מתנגדים לכל האמור עד השתא. דהנה איתא שם בגמ' )דף כ"ה. בדפי הרי"ף( 

פלוגתת רבי יהודה ור' נחמן בענין ברכת הנהנין על קמח חטים, דלר"י מברכין עליו בורא  

פרי האדמה ולר"נ ברכתו שהכל נהיה בדברו. והקשה שם רבא לר' נחמן מסוגיא דשמן  

ת דמשמע כדברי ר' יהודה, אך רב נחמן דחאו והשיב לרבא דאין הנידון דומה לראיה,  זי
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ע"ש. והנה הרי"ף ז"ל פסק כרב נחמן. אך רבינו יונה ז"ל השיג על הרי"ף וכת' דכיון שלא  

דחה רב נחמן את דברי רבא מכח משנה או ברייתא אלא מכח סברא א"כ אין לנו להניח  

ברת רב נחמן, ע"ש. והנך רואה דזה סותר כל דברי  סברת רבא דהוא בתרא בעבור ס 

)כמ"ש   הראשונים והאחרונים שהבאנו עד עתה, שהרי רבא תלמידו של רב נחמן היה

, והרי כתבנו בשם הרשב"א והר"ן ז"ל דאם יושב  הרמב"ם שם בהקדמתו ועוד ראשונים(

ו הכי חלק  התלמיד לפני רבו לא אמרינן הלכתא כבתראי כיון דרבו שמע טענותיו ואפיל

דרק  )הובאו דבריו בס' גופי הלכות סי' קנ"א( עליו ואליו שומעים. ואפילו לדעת רב האי גאון ז"ל 

היכא דהתלמיד לא הקשה לרבו אלא בלשון דילמא ושמא הוא דקי"ל כרבו אבל היכא  

דפליג עליה בדרך ברירות אזלינן בתר בתרא והרי הכא הקשה רבא לר"נ בתקיפות,  

האי גאון הכי אלא במקום דשתק הרב ולא השיב לו לתלמידו שום  מ"מ לא קאמר רב 

דבר אבל אי חזינן דהשיב לו תשובה כגון הכא בעובדא דרבא ורב נחמן אף הגאון ז"ל  

יודה דלא קי"ל כבתראי. ומכל זה מוכח דלא סבירא ליה לרבינו יונה טעמו של המהרי"ק  

כרבא כיון דלא חלק על רבו   בהא מילתא, דאי סבר כותיה ליכא שום הכרח כלל לפסוק

מכח משניות וברייתות רבות שדקדק איהו בהן אלא מכח סברא דיליה וודאי בכה"ג  

אמרינן אין הלכה כתלמיד במקום הרב. וצ"ל דרבינו יונה הבין פסקם של הגאונים ז"ל  

כפשוטו דהלכתא כבתראי בכל גווני ואף במקום הרב ומשום דכח האחרון גדול מן  

. חידוש גדול וחסר הבנה לכל האמור למעלההראשון. והוא               
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A Life of Chessed 

R’ Stuie Schabes 

In Pirkei Avos , we are taught that the world exists upon three main components, 

 על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים 

According to the Rav Mibartenura, the concept of  גמילות חסדים encompasses 

various different categories including  being mesameach a Choson VeKalah, 

Nichum Availim,  Bikur Cholim and others important actions which, in turn, is 

based on the Posuk in Tehilim -- 

 עולם חסד יבנה 

Ram Pam explains that according to Rav Chaim Vital, a person has to be 

concerned that a day should not go by without the person having learned any 

Torah or having performed an act of Chesed  as these are an integral part of a 

person’s daily life requirements.  

Similarly, in Parshas Bamidbar, the Torah lists the names of the Ne’siim for each 

Shevet and there is an interesting anomaly that occurs when it describes the Nasi 

for Shevet Gad. On the one hand, it states upfront that it was .אליסף בן דעואל  

And then the very next time the Torah refers to this Nasi it changes his name to 

 . אליסף בן רעואל

The Ramban explains that the Torah is emphasizing that both names were equally 

descriptive as they depicted not only the fact that he was ידע את ה ,that he knows 

Hashem, but that he also was ישים רעיון לבו בקל, which means that he focuses his 

thoughts on  Hashem . 

How many of us in today’s world can truly say they understand what are the 

important things in life and are able to follow and do them on a consistent and 

regular basis?  How many of us can really say they know the meaning of what 

Chesed means and how one can do it in such a respectful way that often the 

recipient may not know who is the one behind these most special undertakings? 

For those of us who had the zechus to know Josh ,  and I mean the zechus, and to 

work with him at Ahavas Yisroel for so many years,  he was the paradigm of an  

Eved Hashem who really understood what it means to serve Hashem with Simcha 

and unabashed appreciation for everything he had .  To say he got it …. would be 

an understatement, as he constantly challenged us to do more. We were all 
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constantly amazed as he could have such levels of understanding and anticipate 

needs, while at the same time be able to handle so many different activities and 

Chesed matters and yet get them all done with the highest level of sensitivity and 

care.  

He will be sorely missed on so many levels and yet at the same time we can reflect 

on how much each of us learned by working with him. 

He should be a Meiletz Yosher for his special Mishpocha and for each us who are 

and will miss him. 

 יהי זכרו ברוך 

 

 

  



95 

MA’AMAD HAR SINAI, AND THE NEXT STEP 

Dr. Yossi Scheller 

This is adapted from a talk given by Rav Yudelevich in Ramat Bet Shemesh a few 

years ago. 

There are three questions about Shavuos that can be answered with one idea that 

might help inspire us this year. 

Question 1 

In Sefer Devarim when Moshe reminds the Jews about their fear at Har Sinai, he 

quotes Hashem saying- 

27 Go say to them, 'Return to your tents.' 

ם   ֳהֵליכ   ֖ם ְלא   כ  ם ׁ֥שּובּו ל  ֹ֑ ה  ר ל  ְך ֱאמ ֵ֣  :כזֵל֖

28 But as for you, stand here with Me, and I will speak to you all the 

commandments, the statutes, and the ordinances which you will teach them, that 

they may do them in the land which I give them to possess.  

ר    ֵ֣ ׁש  ים א  ִט֖ ִּמְׁשּפ  ים ְוה  ִק֥ ח  ֶ֛ה ְוה   ִּמְצו  ל־ה  ת כ  יך ֵאֶ֧ ה ֵאל ֗ ֵ֣ ְּבר  ד  ִד֒י ו  א  ד ִעּמ  מ ֵ֣ ֘ה ע  ה ּפ  ת ֗ כחְוא 

ם ְלִרְׁשת    ֖ ה  ן ל  ֵת֥ י נ  ִכֶ֛ נ  ר א   ֶ֧ ׁש  ץ א  ר  א ֶ֔ ּו ב  ׂשֵ֣ ם ְוע  ְּמֵדֹ֑ : ּהְתל   

The second pasuk is very much needed, Moshe is now going to be the Heavenly 

messenger and nation’s teacher. But what is the need for the first pasuk? The 

Heavenly voice is done speaking to the people. What else are the people to do 

other than go home? 

Question 2 

The Gemara in Pesachim 68b discusses the importance of eating and drinking on 

Yom Tov. Is that a mitzva or not? Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua disagree, 

based on their respective understanding of the following contradiction. 

The verse about Shemini Atzeres in parashas Pinchas says that the holiday is ‘for 

you’ 

ּו  ׂש  ע  א ת  ה ל ֥ ֖ ד  ב  ֥אכ ת ע  ל־ְמל  ֹ֑ם כ  כ  ֵ֣ה ל  ת ִתְהי  ר  ֖ צ  י ע  ְּׁשִמיִנֶ֔ ּיֹום  ה    ּב 

On the eighth day you shall hold a solemn gathering; you shall not work at your 

occupations. 

While in parashas Re’eh the verse states the holiday (Pesach) is for Hashem 
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ה אכ   ה ְמל  ֖ ׂש  ע  א ת  יך ל ֥ ֵ֣ה ֱאֹלה ֶ֔ יהו  ת  ל  ר  צ   י ע  ְּׁשִביִע֗ ֹום ה  ּיֵ֣ ֹות ּוב  צֹ֑ ֵ֣ל מ  ים ת אכ  ת י ִמ֖ ׁש     ֵׁש֥

After eating unleavened bread six days, you shall hold a solemn gathering for the 

LORD your God on the seventh day: you shall do no work. 

Rabbi Eliezer says a person has a choice-he can spend the day eating and drinking 

or he can spend the day studying Torah. 

Rabbi Yehoshua says a person should split the day-half the day eating and 

drinking and half studying Torah. (חציו לה׳ וחציו לכם) 

The Gemara continues 

  אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה הוא 

Rabbi Elazar said: All agree with regard to Atzeret, the holiday of Shavuot, that 

we require that it be also “for you,” meaning that it is a mitzva to eat, drink, and 

rejoice on that day. What is the reason? It is the day on which the Torah was given, 

and one must celebrate the fact that the Torah was given to the Jewish people. 

Even Rabbi Eliezer admits that half the day on Shavuos should be devoted to food 

and drink. 

The difficulty is this-if Shavuos represents a commemoration of the day the Torah 

was given shouldn’t the holiday be spent in Torah study? 

Question 3 

The Gemara is Pesachim continues 

רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה  

  יוסף איכא בשוקא 

The Gemara relates that Rav Yosef, on the day of Shavuot, would say: Prepare me 

a choice third-born calf. He said: If not for this day on which the Torah was given 

that caused the Jewish people to have the Torah, how many Yosefs would there 

be in the market? It is only due to the importance of Torah study that I have 

become a leader of the Jewish people, and I therefore have a special obligation 

to rejoice on this day. 

Rav Yosef says, “…how many Yosefs would there be in the market?” Couldn’t this 

have been stated more resolutely and positively, perhaps like this, “Thanks to 

Hashem and the Torah, my life has purpose and meaning.” His market remark 

sounds almost too casual and offhand. 
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The three questions are answered with an important principle that we likely know 

but still need to be reminded of. Torah study is a beautiful thing, and we are a 

privileged nation to have and nurture this treasure. But the real test of the Torah’s 

impact on our lives is demonstrated by how we do our mundane daily tasks.  

So, when Hashem tells the Jews to return to their tents after Har Sinai he is saying, 

“Let’s see what impact the revelation will have on life in your tents.”  

Similarly, Hashem wants us to eat and drink on Shavuos as evidence that our 

meals are elevated by our knowledge of and commitment to Torah. 

And finally, what better place is there to determine the ‘true colors’ of a Jew than 

the market? If a Jew can create a kiddush Hashem there, then his Torah study has 

been worthwhile. 
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המדרש   בית בהולכי מדות' ד  

שווארץ  מרדכי  אברהםר'    

פרק ה', משנה י"ז:איתא במס' אבות,   

שאינו לומד כלום אלא    –"ארבע מדות בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה )פרש"י 

שלומד בביתו(, שכר    –שומע מפי אחרים(, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך )פרש"י 

מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע." לפי פירוש רש"י, ה"הולך"  

אל בית המדרש ללמוד עם אחרים, וה"עושה"   – של המשנה פירושו הוא הליכה ממש 

 של המשנה פירושו הוא לימוד.  

 ויש להציע ב' הערות על המשנה לפי פרש"י ז"ל: 

בלשון "עשייה" לתאר לימוד התורה?א( מדוע משתמש התנא   

ב( איך מונה התנא ד' מדות ב"הולכי בית המדרש", והלא הסוגים של ה"עושה ואינו  

 הולך" וה"לא הולך ולא עושה" אינם הולכים בכלל אל הבהמ"ד? 

_______________ 

וכדי להעמיק קצת בהמשנה, כדאי הוא לצטט קטע מההקדמה הפורסמת של ספר אגלי  

 טל מהאדמו"ר מסוכוצ'ב, וז"ל: 

ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בענין לימוד  "

תוה"ק ואמרו כי הלומד ומחדש חדושים ושמח ומתענג בלימודו אין זה לימוד התורה כ"כ  

אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצוה.  לשמה כמו 

אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו. ובאמת זה טעות  

מפורסם. ואדרבא כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג  

תורה הוא נעשה דבוק  . ומאחר שנהנה מדברי ואז דברי תורה נבלעין בדמובלימודו 

." לתורה   

רק מחמת שיש לו   ,לא לשם מצות הלימוד שהלומד  ושוב מסביר הגאון הסוכוצ'בי שוודאי 

אוכל מצה שלא לשם מצוה רק  שכהא   , תענוג בלימודו הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה

  לעולם יעסוק אדם  )פסחים נ:( ובהא אמרו  , אבל מעשה מצוה הוי. לשם תענוג אכילה 

ובזה מתרץ הגאון קושיא על  . שלא לשמה בא לשמה   שלא לשמה שמתוך  צוותבתורה ומ

לעולם יעסוק  "  הרמב"ם שהביא ההלכה )בפ' ג' מהל' ת"ת ובפר' י' מהל' תשובה( של

שלא לשמה בא לשמה" אבל שימט הרמב"ם העסק    שלא לשמה שמתוךבתורה   אדם

ריכות כוונה, ומפני כן  שלא לשמה במצוות. וזהו מפני שהרמב"ם, כידוע, פוסק שמצוות צ

סובר הרמב"ם שעסק במצוות שלא בכוונה לא חשוב מעשה מצוה. אבל כפאו ואכל מצה  

דהיינו   –פוסק הרמב"ם שיצא,  ובמתעסק בחלבים פוסק שחייב. מפני מה? שכן נהנה 

המצוה שנהנה בעשייתה נעשה מעשה מצוה אפילו שלא בכוונה. וכן הוא בעסק בתורה  

ם מצוה חשוב מעשה מצות לימוד התורה שלא לשמה, שה"מעשה  לשם תענוג ושלא לש

 מצוה" של הלימוד התורה, שהוא מצות שכלי בלתי מוגשם, הוא דוקא התענוג. 
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ולכאורה יש סמך מקראי להיסוד הסוכוצ'בי מב"ק ל"ב., בסוגית המזיק את אשתו  

  קעביד מעשה והיאבתשמה"מ, הגמ' הקשה, שמפורש בתורה כנגד להמסקנה דאיהו  

ׁ֥שֹות לא: "והכתיב )ויקרא י"ח,כ"ט(  ְּנפ  ּו ה  ת ְוִנְכְרתֶ֛ ם ָהֹעשֹֹׂ֖ ּמ   ב ע  ר  ֥ וייהו אית  ,הנאה לתרִמק 

( כתבו  מעשה קעביד   ואיה להו?" ומתרץ הגמ' "איהו מעשה הוא דקעביד." ובתוס' )ד"ה

." דרחמנה אחשביה להנאה מעשה "ומיהו לענין חטאת ולענין מלקות חייבת,    

שמחה  ולכן אפשר לומר ששפיר קורא התנא לימוד התורה "עושה", שלפי האגלי טל, ה

, ו"מעשה" מצות לימוד התורה הוא  והנאה שמתענג בלימוד התורה היא מכלל המצוה

מהעיון והפלפול. וראינו איך התורה  דוקא עם הסיפוק וה"געשמאק"  נתקיים במילואו 

   מתאר עונג והנאה בלשון "עושה". 

"ואינו עושה, שאינו לומד    -ולכאורה לזה כוון הרע"ב, ובעקבתו המדרש שמואל, בפירושו  

 ואינו מבין". 

_______________ 

ולאידך גיסא, מצינו שלימוד התורה בעיקר משתמשת כהכשר לידיעת הלכה למעשה.  

כל שמעשיו מרובין  . . רבי חנינא בן דוסא אומרג דמס' אבות: )במש' ט'( וכהמשניות בפ"

)ובמש'    .וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת  , מחכמתו חכמתו מתקיימת

לאילן   ? כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה ר...בי אלעזר בן עזריה אומ י"ז( ר

י ה   שענפיו מרובין ושרשיו מועטין , והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פני ו,  שנאמר,  ְוה 
ה ִכי י בֹוא טֹוב  ה ְול א ִיְרא  ב  ר  ע  ר ּב  ְרע  אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא    וכו'. . . ְכע 

שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות   ,לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין   ?דומה

ִים  שנאמר , אין מזיזין אותו ממקומו , בו ל מ  תּול ע  י ה ְכֵעץ ׁש  יו  ְוה  ׁש  ר  ח ׁש  ּל  ל ְיׁש  ל יּוב  וכו'.  ְוע   

ואמנם, שורש של השם "הלכה" הוא שישראלים מהלכים בה )ערוך, ערך הלך(, דהיינו  

ם  )שמות י"ח, כ(   משתמשים בהלכות כמדריך לחיים תורני, כדכתיב,  ְתה  ה א  ְרת  ְוִהְזה 

תֹור ת  ת־ה  ִקים ְוא  ח  ת־ה  ׂשּון ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת־ַהֶדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה  א  ר י ע  ׁש  ה א  ׂש  ע  ּמ  ת־ה  )ע'   ְוא 

ובמכילתא )הובא בקידושין ב: ובב"ק   אנציקלפדיה תלמודית, הקדמה לנושא "הלכה"(. 

צט:(:  והודעת להם את הדרך ילכו בה, זה תלמוד תורה; ואת המעשה אשר יעשון , זה  

מעשה הטוב, דברי ר' יהושע ; ר' אלעזר המודעי אומר, והודעת להם, הודע להם בית  

חייהם; את הדרך, זה בקור חולים; ילכו, זו קבורת מתים;  בה, זו גמילות חסדים; ואת  

המעשה, זו שורת הדין; אשר יעשון , זה לפנים משורת הדין . לכאורה, נראה מהמדרש  

ק איפה להתחיל את  חולקין ר  ר' אלעזר המודעישתכלית הכל הוא המעשה, ור' יהושע ו

לשום את הדגש על הלימוד או על המעשה.  – ה"נסיעה" של חיים תורניים   

_______________ 

וכבר היה  אבל יש עוד מאמר שמאחד, לכאורה, את שני המושגים של לימוד התורה.  "

רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול  

נענו  דול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול. או מעשה ג

(. הזקנים בלוד  קידושין מ:)   ."כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה

הסכימו שאין נ"מ אם הדרך היותר טוב לידבק בד' הוא ע"י תלמוד או מעשה, שאפילו  

  –התלמוד  – דם אל התכלית את"ל ש"מעשה" הוא המטרה, האמצעי שהוא מביא א
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משתמש כשלעצמו כמו תכלית, ולכן הוא "גדול". אבל תמוה, איך משרת ת"ת כמו  

 אמצעי ותכלית ביחד?  

ְך ֵיְלכּו בקידושין ב: מסיק הגמ' שבאמת הפסוק של  ר  ד  ת־ה  ם א  ה  ְעת  ל  היה יכול   ָבּהְוהֹוד 

ְך ֵיְלכּו להכתב בלשון זכר   ר  ד  ת־ה  שמילת "דרך" פעמים משתמש בלשון זכר    –בו א 

כיון שהפסוק מדבר אודות התורה, ותורה איקרי לשון נקבה דכתיב בה   - ופעמים בנקבה 

ׁש ת נ פ  ה ְמִׁשיב  ת ְיהו ה ְתִמימ  ּה, כתב " תֹור  " בלשון נקבה. וכותב המהרש"א: "ומייתי האי  ב 

שמה נקבה לפי שהיא    ואולי שנתכוונו במעלות התורה למה נקרא  –קרא מס' תהלים 

ת  משיבת אדם לדרך חיים. ובכ"מ מדמה את התורה לאשה בכמה ענינים וכמ"ש  ל  ּי  א 

ל־ֵעת ּו ך ְבכ  יה  ְיר  ד  ת־ֵחן ד  ל  ִבים ְוי ע  ה  וגו' דכמו שאשה משיבה את נפש היונק כן התורה   א 

 משיבה את נפשה של כל הרוצה לינק ממנה וק"ל." 

מהרש"א: שמעלות התורה הוא שבאותה שעה שאדם  היוצא מדבריו הקדושים של ה 

א רק מלמד, מדריך, ומשכיל אותו, אלא ג"כ משיב ומעדן את נפשו  עוסק בה, התורה ל

להיות מוכשר לידבק בקונו. ז"א, העסק בתורה הוא לא רק אמצעי ללמוד את המעשה  

חשבה אשר יעשה האדם וחי בהם, אלא מכשירו לחיי רוחני שמושכו להיות דבוק בד' במ

 ובמעשה, שזהו תכלית כל האדם.  

ופשוט,שיכול אדם ללמוד כדי לאסוקי לשמעתיה  אליבא דהלכתא, לידע ולרכוש את  

מגיע   -ממש באותו עת   –ועי"ז    –ובאמת, זה השיא של מצות ת"ת   –ההלכה למעשה 

לתכלית עבודת הבורא. ברם, כמו שיש גוונים לאין מספר, כך דעות הלומדים תורתנו  

. יש שלומדים הלכה למעשה, יש שלומדים דף יומי, יש שמפלפלים, ויש  הקדושה

הזמני שלהם. יש מהם  -שמחקרים. וכמו"כ משתנים הלומדים בסיפוק ובהרחבת דעת 

שמיגעיים להוציא לאורן ולהסיק את ה"פשט", ואין להם פנאי בתוך הסדר או השעור  

ויש שדוקא משימים את  להתענג בלומדות או לשמוח בדרוש או ב"געשמאקע ווארט". 

הכל מקבלים את שכרן הרוחני ומעדנים   –בכל אופן  –הדגש על ה"דבש וחלב". אבל 

 ומזדככים את נפשותיהם הטהורים ע"י עמלתם בע' פנים לתורה. 

_______________ 

דהיינו ביטוי כללי ללומדי   - ולכן נ"ל, שכוונת התנא שיש ד' סוגות  של"הולכי בהמ"ד" 

 תורה. 

ש"שונה הלכות בכל יום", ולאו דוקא כ"כ   - " הוא כתד"א הולך ואינו עושה" – סוג א' 

, "שכר הליכה בידו", דהיינו שכר  אין לו מהלימוד שום תענוגלהתענג בלמודו, ואפילו  

ש"מובטח שהוא בן עוה"ב", אם לא התענוג   – היגעה והלימוד המביאו לידי מעשה 

 והשמחה של תכף ומיד. 

הלומד ומחדש חדושים ושמח  הוא, במילים של האגלי טל,  הולך" "עושה ואינו – ' ב סוג 

, דהיינו  בידו"  מעשה "שכר , ולאו דוקא מתיגיע כ"כ לשנות את ההלכות,  ומתענג בלימודו

השמחה שרוכש מלמדנותו וחידושיו.  –בתכף ומיד   - מתן שכרו בצדו   

, יש לו  מודוומתענג בלי, אדם שמתיגיע ללמוד הלכות, ומחדש "הולך ועושה" – ' ג סוג 

ובבא, ונוסף על זה, קורין אותו "חסיד". והקשה הרמ"ה ז"ל )מובא במדרש  שכר בזה 
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אפילו אם הוא   - שמואל(, למה קורין לו חסיד, לכאורה, מוטב היה לקראותו "צדיק" 

מקיים מצות לימוד התורה כהלכתו ובמלואו המובן, לכאורה זהו לאו בהכרח "לפנים  

הנדרש להשיג התואר של "חסיד"? אבל  לפי דרשת ר'  משורת הדין" של הלימוד, 

אלעזר המודעי במכילתא שהבאנו למעלה –  " ואת המעשה , זו שורת הדין; אשר יעשון ,  

אתי שפיר. לפי דרשתו, תכלית של כל התורה הוא המעשה,   -"  זה לפנים משורת הדין 

קא  ותכלית של כל המעשה הוא הלפנים משורת הדין, שהוא העבודה המסוגל דו

ביגעו ועמלו   את נפשו  כךומזד ן עדתמש  "הולך ועושה"לה"חסיד". אומר התנא, רק ה

ובשמחתו העצומה מתוך לימודו הוא מוכשר להיות חסיד לבקש בכל עת ובכל רגע  

. להיות דבוק בד' במחשבה ובמעשה  

והיצר  הטוב יכפר על ה"אינו הולך ואינו עושה", דהיינו מי שיש לו כח ללמוד    ד'   -סוג ד'  

 .אין מניחו

. ויגיע יום שמלא הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים  -יתמו חטאים מן הארץ     

 אברהם מרדכי שווארץ  
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 ונשמרתם מאד את נפשותיכם 

R’ Shloime Shulman 

We have heard the pasuk of ונשמרתם מאד את נפשותיכם quite a bit lately. It is the 

rationale for many decisions that have been made. I started thinking about the 

word שמירה and what that implies to us and our mission in life. A shomair is 

responsible for an item entrusted to him for a specific period of time. During this 

time period, if anything covered by the shemirah agreement happens to the item, 

the shomair is responsible for the loss of the object. There are four basic types of 

shomrim as detailed in Parshas Mishpatim and the eighth chapter of Bava Metzia. 

What kind of shomair am I over my nefesh?  

The shomair category is generally determined by one of two factors:  

A) Is the person receiving remuneration for watching the item   

B) Is the person allowed to use the item 

The shomair nefesh gets rewarded for how well they guarded their nefesh amd 

indeed one who is careleess and causes a loss of life is indeed,  פשונ מחייב . In my 

own mind, I felt that we are all in the category of שואל and the only petur of our 

shemira is if we leave the world machmas melacha, in the service of the Ribono 

Shel Olam, only then can we claim to have fulfilled our shemira misson properly. 

Let’s take this line of reasoning a step further.  

We say in the bracha of נשמה  אלוקי , " בקרבי  משמרה  אתה ". Hashem is shomair over 

our neshamos. At night we say, “ רוחי אפקיד בידך ”.  Hashem watches over our 

neshamos in much the same way we are commanded to do so. One might say 

there is a reciprocal relationship of shemira taking place. Of course, Hashem is 

not a shomair in the obligatory sense - He has no obligations. But we say clearly 

in the second bracha after krias shema of maariv, שומר עמו ישראל לעד. We request 

his watchful eye, and we can only merit this watchful eye if we in turn are   שומר

 .מצוותיו

As the holiday of Shevuos approaches, let us renew our shemiras hanefesh with 

the shmeiras hamitzvos and in so doing merit “The” Shemira from Hashem from 

all harm to all of mankind.  

Gut Yom Tov, 

Shloime 
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 הגדרת מצות סיפור יציאת מצרים 

 מאת הרב יונה יצחק סקלר 
Resident Maggid Shiur 

In memory of my dear friend Josh Lewis A’’H. How you touched us all, with your sensitivity 

and sincerity, with your Ahavas Yisrael and your Ahavas HaTorah. Your quiet departure 

from this world, without fan-fare, captures the הצנע הלכת   that you so personified in this 

life. You are forever cherished, not only by your precious family, but by all of us who were 

privileged to know you. I take solace in the teaching that all spiritual friendships endure in 

the World to Come.    

 באהבה נצחית,

רידידך יונה יצחק סקל   

 ענף א': מהותו של "סיפור" 

א[ הנה יש להתבונן בלשון חז"ל וראשונים, שנקטו לשון "סיפור" ואמאי שינו מלשון הפסוק של  

 זכור את היום הזה כו'.   –והגדת לבנך או לשון "זכירה" –"הגדה"

"למען תספר באזני בנך כו'". אבל  –אמנם באמת יש מקור ללשון "סיפור" במקום א' בפסוק 

לא מיירי במצוה של סיפור יצי"מ, אלא שאמר הקב"ה למשה רבינו שיספרו לבניהם עניני התם  

 יצי"מ בדורות הבאים. והדרא קושיא לדוכתיה למה קראו למצוה בשם סיפור. 

ועל כרחך צ"ל שהבינו רבותינו שמצות "והגדת לבנך" היא הקיום והמכוון של נבואת משה רבינו 

מזה שהמצוה אינה "הגדה" גרידא אלא בעינן דוקא דרך  ד"למען תספר באזני בנך". ולמדו

 "סיפור". והשתא עלינו לברר מהו ענין סיפור, ומה מוסיפים בזה יותר מהגדה בעלמא.

ב[ כתב הרמב"ם )פ"ז מהל' חו"מ ה"א( מ"ע של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו  

ובח עכ"ל. ומבואר שאין מספיק  במצרים וכו' וכל המאריך בדברים שאירעו והיו הרי זה מש

בנסים   פרטישיצאו אבותינו ממצרים אלא צריך להרחיב הדיבור דוקא אופן  כללילהזכיר באופן 

ונפלאות שהיו ביצי"מ. ונראה שזה הענין נקרא ’סיפור’, שכן דרך מספרים להאריך בפרטים. וזה  

 החילוק בין סיפור להגדה.

של כל המאריך הרי"ז משובח, כדאי' בהגדה של פסח. )ועוד מבואר שיש מדרגה יותר גבוה מזה  

ומלשון הרמב"ם יוצא שגדר המאריך לספר הוא שמוסיף במה "שאירעו והיו", דהיינו חוץ מעצם  

הנסים עצמם, גם שאר המעשים שנעשו בגלות וגאולת מצרים נחשבו אף הם חלק יציאת  

 58מצרים.( 

 
יש לדקדק כפילות הלשון ומהו החילוק בין "אירעו" ובין "היו". ונראה ד"אירעו" קאי על המעשים, ו"היו" קאי על  58

ם הדבר שגם בזה "הרי"ז המצבים שהיו בשעת המעשים. והאריכות בשניהם נכללת ב"הרי זה משובח". וטע
משובח" אף שעיקר הסיפור הוא בנסים דוקא, נראה שבכל פרט נוסף בהמעשה של גלות וגאולת מצרים, נתעמקה 

 הבנתו בעניני הנסים ותועלתם.
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וז"ל וענין המצוה שיזכור הנסים והענינים שאירעו ג[ ובספר החינוך )מצוה כ"א( מבואר עוד יותר  

ל נקמתינו מהם ואפילו בינו לבין עצמו כו' חייב להוציא הדברים -לאבותינו ביצי"מ ואיך לקח הא

בפה עכ"ל. הרי שהכניס כמה פרטים בעיקר הסיפור, והיינו, חוץ מהנסים, גם מה שאירעו 

הוא רק בכלל כל המרבה לספר( וגם לאבותינו )שהוא חלק עיקר המצוה, ודלא כהרמב"ם ש

 שהוא דרך נקמה בשבילנו.

זכינו לדין שבין להרמב"ם ובין להחינוך יש דין לספר באופן פרטי, וזה נלמד מלשון סיפור מלשון  

 הפסוק "למען תספר באזני בנך כו'" וכמו שנתבאר. 

כ"א(  ד[ והשתא עפי"ז יש לתרץ קושית האחרונים. שכבר ידועה קושית המנח"ח )מצוה 

שהקשה מה החילוק בין מצות סיפי"מ של ליל הסדר ובין מצות זכירת יצי"מ של כל לילה, ומה  

נשתנה ונתוסף בלילה הזה יותר מכל שאר הלילות )ומביא מהפר"ח שבאמת יוצא יד"ח סיפור 

 יצי"מ בקידוש, כיון שיש בו הזכרה של יציאת מצרים(. 

א מפורש ברמב"ם )פ"ז מהל' חו"מ ח"א עד  והנה כפשוטו דברי המנח"ח והפר"ח תמוהים, דה

ה"ה( כמה הילכתא גבירתא בהל' סיפי"מ, כגון הדין להגיד דוקא להבן, ושצריך להיות דרך שאלה  

ותשובה וכו', וזה ברור שכל אלו הדינים שייכים רק בסיפי"מ ולא במצות זכירת יצי"מ, והחילוק 

 ביניהם בולט ומובן מאליו, ומה היתה קושית המנח”ח. 

והנראה בזה דהמעיין שם ברמב"ם ריש פ"ז יראה שבתחילה בהלכה א' הוא מגדיר עיקר המצוה  

ומפרש מהות החיוב ד"מ"ע של תורה לספר". ואח"כ בהלכה ב' מוסיף חיוב האב להגיד להבן,  

והלכה ג' מוסיף דבעי' דרך שאלה ותשובה, ובהלכה ד' שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. ובהלכה 

שכל שלא אמר ג' דברים אלו לא יצא יד"ח. ומשמע מסדר דבריו שמלבד ההלכות    ה' מביא דין ר"ג

 הנוספות, יש חשיבות להלכה א' שמגדיר עיקר המצוה כמצוה בפני עצמה. 

וא"כ י"ל שכל קושית המנח"ח היתה מהו המעלה של הלכה א' של עיקר מצות סיפור יותר 

היינו שיוצא הלכה א' דעיקר הסיפור, מזכירה בעלמא. )וכן מה שחידש הפר"ח שיוצא בקידוש, 

 ואפילו בלי ההלכות הנוספות.(  

ה[ אבל לפי דרכינו מתורצת קושית המנח"ח בפשיטות, דהא אפילו בהלכה א' איכא רבותא  

טובא שאין מספיק זכירה בדרך כלל, אלא דוקא סיפור של פרטי הנסים שנעשו. וזהו מעלת  

א כהפר"ח, שאין יוצא בקידוש אפילו עיקר מצות  הסיפור על הזכירה. )ובאמת לפי"ז יוצא של

 סיפור, דהא ליכא פרטי נסים בקידוש.(

ו[ ועוד יש לתרץ את הקושיא בענין אחר. דהנה איכא לדקדק דמלבד סיפור הנסים מצינו בהגדה  

ג"כ כמה דברים של שבח והודאה. ויש לחקור מה טיבה של ענין זה, אם הוא ענין נוסף חוץ 

 ר יצי"מ, או"ד שכל השבח והודאה נכלל בעצם גוף המצוה של סיפור יצי"מ.מעיקר מצות סיפו

ונ"ל שנחלקו בזה הרמב"ם וספר החינוך. שהרמב"ם הנ"ל אינו מגדיר המצוה אלא לספר בנסים 

ונפלאות. ולא הזכיר ענין השבח כלל. אמנם בס' החינוך כתב וז"ל לספר בענין יצי"מ וכו' ולהלל 
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סים שעשה לנו עכ"ל. ומפורש כצד השני שהשבח הוא חלק מעיקר ושבח ה' יתברך על כל הנ

 המצוה, ובלעדו לא יצא יד"ח הסיפור.

ז[ והמקור לדברי החינוך לכאורה מפורש בהגמ' פסחים )קט"ז(. וז"ל א"ל ר"נ לדרו עבדיה עבדא 

וחי  דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא מאי בעי למימר ליה. א"ל בעי לאודויי ולשב

פתח ואמר עבדים היינו עכ"ל. ומבואר מזה שכל תכלית סיפי"מ הוא השבח והודאה שיוצא מתוך 

 הסיפור.

וא"כ צ"ע איך יפרנס הרמב"ם אותה גמ' שמשמע בהדיא כהחינוך. אבל באמת לק"מ דודאי 

כו"ע מודי שהשקפת וכוונת המצוה היא כדי שע"י הסיפור יבא ממילא לשבח את ה', וכמו 

ר"נ לדרו עבדיה. אבל אין המצוה עצמה אלא פעולה של סיפור. ולבסוף יתעורר   שהדגיש שם

 מעצמו הרגשה שרוצה לשבח. 

ח[ אולם אע"פ שאין זה מעיקר יסוד המצוה להרמב"ם, יש להוכיח שאם משבח נחשב בכלל  

קיום המצוה, כיון שזהו כל מטרת המצוה. שז"ל הרמב"ם עצמו )בספר המצוות מ"ע קנ"ז( וכל  

  ולהודות לו וסיף במאמר ויאריך בדברים מה שעשה לנו ה' ומה שעשו לנו המצריים כו' מה שי

עכ"ל. חזינן דההודאה בכלל המצוה, אף   יתעלה על כל הטוב אשר גמלנו כו' הרי זה משובח

 שאינו מעיקריה.

ט[ באופן שלכו"ע תכלית הסיפור הוא השבח וההודאה, אלא שנחלקו אם זה בכלל עצם החיוב  

קיום מצוה. והשתא דאתית להכי מה מתוקה תקנת חז"ל שהכניסו ההלל בתוך סדר או רק 

הלילה, ולא עוד אלא שנכנס תחילת ההלל פנימה תוך ההגדה עצמו, וזה מורה שהיא בכלל 

 הסיפור.

וכן הפיוט דכמה מעלות טובות למקום עלינו כו' "דיינו", שהמנהג ברוב קהילות ישראל לאמרו  

ענין זה )וקבעו הפיוט במקום מדוקדק דהיינו אחרי סיפור עצם המעשה  בהגדה הוא כדי לקיים

דיצי"מ, שהוא מעורר השבח, וקודם שמתחיל ענין חדש דהיינו כל שלא אמר ג' דברים הללו,  

 שהוא ההקדמה לשאר מצוות הלילה(.

י[ ומתוך הדברים עולה לנו מהלך חדש לתרץ קושית המנח"ח הנזכר לעיל, שהקשה מה ניתוסף 

יפור יצי"מ יותר מזכירת יצי"מ. )וביארנו שלא הוקשה לו אלא מה ניתוסף בעיקר החיוב של  בס

סיפי"מ( ולפי דברינו י"ל דלהחינוך ניתוסף ענין של שבח והודאה, וזהו חלק חשוב ויסודי במצות 

 סיפי"מ שאינו במצות זכירה. ודו"ק.

 ענף ב': הגדת האב לבנו

גיד לבן דוקא יותר משאר אנשים. ויש להסתפק אי הוי א[ הזכרנו שיש מצוה ומעלה יתירה לה

רק מעלה במצות סיפי"מ, וכשאר המעלות של דרך שאלה ותשובה וכו', או"ד מצוה חדשה ודין  

נפרד להגיד לבנים לבד ממצות סיפור. וזה ג"כ במחלוקת שנוייה בין הרמב"ם והחינוך, וכמו 

 שיתבאר בס"ד. 
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מצות עשה של תורה לספר בנסים    -ז מהל' חו"מ( הל' א'  ב[ והילך לשונו הזהב של הרמב"ם )פ"

שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים   59ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל חמשה עשר 

. ומנין שבליל חמשה עשר ת"ל והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 60כמו שנאמר זכור את יום השבת 

מצוה להודיע  -"פ שאין לו בן. הל' ב' בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואע

 לבנים, ואפילו לא שאלו, שנא' והגדת לבנך. עכ"ל. 

הרי שעיקר מצות סיפי"מ נובע מקרא דזכור את היום הזה, ומצות סיפור לבניו יוצא ממקור אחר  

 של והגדת לבנך. ודרשות אלו מקורם במכילתא דרשב"י עיי"ש. 

לבנך בסוף הל’ א’ בעיקר המצוה, דהתם הוי רק  )ואל תתמה למה מביא הרמב”ם קרא דוהגדת

ילפותא בענין זמן המצוה דילפינן מדין הגדה לבנים לגלות על זמן עיקר המצוה. ונר’ שמטעם זה  

הוסיף במתק לשונו בסוף ה”א ’ואע”פ שאין לו בן’ להדגיש דשפיר ילפי’ משם אף דאותו קרא  

 מיירי בבן דוקא.(

רמב"ם יש ב' דינים נפרדים וב' מצות חלוקות, שבתחילה בהל'  ג[ ומדוקדק בכמה דיוקים דלפי ה

א' מביא עיקר הדין סיפור )אפילו לעצמו( שמקורו מזכור את היום כו'. ואח"כ בהלכה ב’ מביא 

עשה של תורה תספר,  מצות –החיוב להגיד לבנים ממקרא דוהגדת לבנך. ועוד שכופל בלשונו 

של דרך שאלה ותשובה וכדומה, לא פתח בלשונו  להודיע לבנים )משא"כ בשאר הפרטים    ומצוה

 "מצוה", דהתם ל"ה מצוה בפנ"ע( והוא דיוק נפלא. 

ועוד דיוק, שהגדרת השיעור כמה צריך לספר נשתנה, שבהל' א' כתב לספר רק "בנסים  

לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כיצד אם היה קטן או טיפש, אומר    -ונפלאות", ובהל' ב' כתב וז"ל 

כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או עבד זה, ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו  לו, בני, 

לחירות. ואם היה גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשה לנו ע"י משה רבינו 

הכל לפי דעתו של בן עכ"ל. וזה שיעור אחר לגמרי מהל' א', שלפעמים הוא פחות מחיוב הסיפור 

ו בבן הטיפש שאינו מזכיר הנסים, רק הגאולה, ולפעמים הוא יותר, כגון לספר לבנו  לעצמו, והיינ

 גדול וחכם שזוכר "מה שאירע במצרים", וגם שנעשה ע"י משה רבינו, וזה יותר מהל' א'.  

וזה לשיטתו אתי שפיר, שכיון שיש ב' מצוות מפורדות, גם השיעור ואופן חיוב הסיפור נשתנה.  

ם היא מצוה חדשה מצד הבן ולא מצד האב, וממילא גדר החיוב נקבע כפי דהמצוה להודיע לבני

מה שיעשה רושם יותר על הבן ההוא. משא”כ הסיפור לעצמו הוא דבר קבוע לספר הנסים.  

 
או שצריך לספר הנסים של ליל ט"ו דוקא, או שצריך לספר בליל ט"ו בכל   –יש כאן ב' אופנים להבין לשון הלכה זו  59

ל יצי"מ. אבל מהמשך הרמב"ם ברור שנתכוין לצד השני, שכותב אח"כ "ומנין שבליל טו ת"ל כו' ביום הנסים ש
 ההוא". והיינו ששואל מנין לנו דבר זה שהזכרנו שהמצוה מתקיימת בליל ט"ו. ופשוט.

 הדמיון לשבת נראה דאתי לאפוקי דלא נימא שיוצא בזכירה במחשבה, אלא דוקא בפה, כמו קידוש של שבת 60
 ע' סיפרא )ויקרא כ"ו ג'(. –שדרשו מקרא שהוא זכירה בפה דוקא 

ויש להעיר דנראה שכמו שיוצא קידוש מאחר ע"י שומע כעונה, ה"ה סיפי"מ שנלמד ממנו. וראיה לזה מפסחים 
עיי"ש בר"ן. שו"ר במנח"ח שכתב ג"כ בפשיטות שיוצא ע"י שומע  –קט"ו: שנהגו שא' אומר הגדה בשביל כולם 

ולם כל זה לענין חיוב הסיפור עצמו, אבל במה שצריך להגיד לבן דוקא, בזה לא נראה דמהני שומע כעונה כעונה. א
 שהיא כמצוה שבגופו. והתורה רצתה היחס בין האב להבן, ולא ע"י אחר.
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)ואגב, נראה מדבריו שגם בבן טיפש צריך לקרב הדבר אל ההרגש, ולהביא דוגמאות ממשיות 

 "כגון שפחה זו או עבד זה".( 

בנסים וכו', ובהל' ב' כתב  לספרלדייק עוד בשינוי לשון הרמב"ם, שבהל' א' כתב דמצוה ד[ ויש 

לבנים כו'. וכפשוטו, יסוד החילוק הוא דבהל' א' א"א לומר "להודיע" כיון שמספר  להודיעמצוה 

לעצמו, משא"כ בהל' ב', המצוה היא מצוה אחרת לגמרי, דהיינו ההודעה, שמחדש ידיעה אצל 

 אחרים. 

בהמשך לשון הרמב"ם מופיע שינוי זה פעם אחרת בהלכה ד' וז"ל וצריך להתחיל בגנות  וכן

שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים ... ומסיים   ומספרולסיים בשבח. כיצד, מתחיל  

שעבדים היינו ... ומסיים בנסים עכ"ל.   ומודיעבדת האמת שקירבנו המקום לו ... וכן מתחיל 

ילה עובדי ע"ז" הזכיר לשון סיפור משא"כ לענין "עבדים היינו" הזכיר לשון הודעה. שלענין "מתח

ולפי הדיוק דלעיל משמע "דמתחילה עובדי ע"ז" הוא ההגדה דאמירה לעצמו, אבל "עבדים  

 היינו" שייך במצוה להגיד לבנים דוקא. וצ"ב מהו סיבת החילוק.

שתקנו נוסח מתחילה עובדי ע”ז הוא ענין ונראה להסביר עפ"י מה שכתבנו לעיל. די”ל שהטעם  

חדש להדגיש החירות הרוחני, וענין זה לא קשור בדוקא למצות הגדה לבנים, ולכן כתב לשון 

סיפור ששייך למצות סיפור הכללי. אבל נוסח עבדים היינו נ”ל שהוא משום מצות הגדה לבנים 

התשובה לבן חכם, וע”ז שייך דוקא, שנכלל בו לא רק הנסים אלא גם מה ש”אירעו והיו” שהוא 

לשון להודיע. )אבל ודאי כיון שתקנו הני נוסחאות יש לאמרם בכל מקרה משום לא פלוג, אלא 

 שטעם ומקור התקנה תלוי בענינים אלו(. 

ה[ עד כאן הבאנו שיטת הרמב"ם דחיוב הגדה לבנים היא מצוה חדשה ונפרדת ממצות סיפי"מ.  

מו, שכתב במצוה כ"א וז"ל לספר בענין יצי"מ ... שנאמר אבל בספר החינוך, רוח אחרת היתה ע

והגדת לבנך ... ומה שאמר הכתוב לבנך לאו דוקא לבנו אלא אפילו עם כל בריה כו' ואפילו בינו 

כל המצוה נלמדת   -לבין עצמו אם אין שם אחרים עכ"ל. ומבואר דפליג בתרתי על הרמב"ם. א' 

שאם אין לו בן מספר לאחרים, ורק אי   -ם הזה. ב' מפסוק של והגדת לבנך, ולא מזכור את היו

 ליכא אחר אז מספר לעצמו. ולא מצינו דין זה ברמב"ם לספר לאחרים בדליכא בן. 

ונראה שהנקודות הללו תלויים זה בזה. שכיון שכל המקור הוא אך ורק מוהגדת לבנך, לכן יש  

ן כי ליכא בן צריך לספר לדמות לעיקר המצוה, דהיינו הסיפור לזולת, כל כמה דאפשר, ולכ

לאחרים דוקא, דומיא דבן. משא"כ להרמב"ם שעיקר המצוה לספר לעצמו ולהזכיר בפה שנלמד  

מהפסוק של זכור את היום הזה, ויש מצוה חדשה אחרת של סיפור לבנים, א"כ אין לנו מקור 

 לספר לאחרים, ודוק.

נוך דלהרמב"ם חייב לספר רק  ו[ והנה ביארנו לעיל בסי' א' מחלוקת אחרת בין הרמב"ם והחי

בנסים, אבל להחינוך צריך לספר גם מה שאירעו והיו. וי"ל דהחינוך לשיטתו אזל, שמצות הגדה  

לבנים ולעצמו הכל דין א', וא"כ כמו שצריך לבאר לבן )החכם( מה שאירע, וכמבואר לעיל, כן  



108 

ספר רק הנסים, אבל  בסיפור לעצמו. משא"כ להרמב"ם אינם תלויים זב"ז כלל, ולעצמו צריך ל

 לבנים הכל לפי חכמת הבן.

ז[ אבל יש להעיר על שיטת החינוך, דס”ל שהכל נלמד מוהגדת לבנך, א"כ מה יעשה עם  

המכילתא דרשב"י, שהוא מקור דברי הרמב"ם שלמד מקרא דזכור את היום הזה ולא מוהגדת  

 לבנך. וצ"ע. 

היום הזה אינו מלמד מצוה חדשה בסיפי"מ, אותו פסוק של זכור את    -ויש לתרץ בב' אופנים. א'  

אלא הוי רק גילוי מילתא בעלמא דכשאין בן חייב לספר לעצמו, והוא רק פירוש על עיקר המצוה  

ס"ל להחינוך שהמכילתא דרשב"י חולק על המכילתא )הובא ברש"י על   -שהיא ההגדה לבנו. ב'  

שהוא חיוב בזכירה של כל ימי השנה,  אותו פסוק ]שמות י"ג:ג'[( שפירש דין זכור את היום הזה,  

 61ולא המצוה של סיפי"מ דליל הסדר.

 
ודרך אגב יש ללבן נקודה אחת במחלוקת בין המכילתא והמכילתא דרשב"י. דהמכילתא שם יליף מקרא דזכור  61

ם הזה דמצוה לזכור יצי"מ כל יום, וכמו שזכרנו, ואח"כ מביא דין בן זומא שתאמר יצי"מ בלילות ממקרא אחר את היו
דלמען תזכור כו' כל ימי חייך. והיינו דעיקר המצוה היא מזכור את היום הזה, ורק ההוספה בלילות הוא מלימוד 

גדת ליל פסח, א"כ אין לנו מקור לדין זכירת דלמען תזכור. אבל להמכילתא דרשב"י דזכור את היום הזה מיירי בה
מצרים כל יום אלא קרא דלמען תזכור, ומלבד עיקר חיוב זכירה, נלמד גם מהתם הדרשה דבן זומא דגם בלילות. 

 והיינו מייתורא דכל ימי חייך.
רי בן זומא שו"ר במנח"ח מצוה כ"א שהקשה על רש"י שלמד דין זכירת יצי"מ בכל יום מזכור את היום הזה כו', וה

דרש מהפסוק דלמען תזכור. ויש לתמוה על קושיא זו דגם במכילתא מביא ב' דרשות משני הפסוקים, ועל כרחך 
 דעיקר הדין ילפי' מזכור והריבוי ללילות ילפי' מלמען תזכור 
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The Impact of Presence 

R’ Chaim Spero 

The פסוק at the end of parshas כי תשא, says   ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו

 ,The Torah is describing that at the time Moshe received the second luchos .אתו

Aharon and the rest of klal yisroel were scared to approach Moshe, because his 

face was glowing. They saw his face was glowing, but Moshe was unaware of 

this phenomenon-  ומשה לא ידע. 

I had a thought regarding these pesukim. The Mishna in Pirkei Avos says   וקנה

 We are told that a person should find a good friend. A good friend .לך חבר

doesn't mean someone we can just hang out with. The mifarshim say that this 

means we should find someone that will make us a better person, someone 

who will let us know when we are doing something wrong. A person is 

influenced by who he associates with. A person may not realize it, but the crowd 

he associates with has a profound influence on him. This can be a positive, or a 

negative influence.  

Moshe had just spent 40 days in the presence of the Ribono Shel Olam. He lived 

as a malach for those 40 days. It's impossible for Moshe not to be influenced. 

The Torah testifies to this fact. Moshe didn't know his face was glowing, he 

didn't realize just how much of an impact being in the presence of Hashem had 

upon him. However, it was obvious to all that saw him. His brother Aharon, and 

all the bnei yisroel, could see the glow. They immediately realized that the 

Moshe they were looking at now, was not the same person who had left them 

forty days earlier. 

We have been isolated from our friends for almost two months. We haven't had 

the ability to join together in shul. We may even have become used to this 

lifestyle. But we should never underestimate the impact that we all have on 

each other. We can raise up our entire kehilla, by improving each other. Not 

necessarily with words, but by the mere exertion of our presence. We are all 

better when we are able to be together, influencing each other to be better. 

May we all be zoche to soon be together again, influencing each other for the 

good, and allowing the glow of our own inner שכינה to radiate outward for all to 

see. 
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Techiyas HaMeisim at Har Sinai 

Dr. Shapsy Tajerstein 

When we learned of the severity and complexity of the niftar's trauma, our 

שלימה רפואה changed from asking for a תפילות   to asking for a נס. That is within 

the scope of our  תפילות because it is the basis of our understanding and 

appreciation of the nature of .הקב"ה  Nature and the supernatural are the 

language of .הקב"ה  Our  is based upon our view of creation as well as our אמונה 

collective experience at יציאת מצרים and  קבלת התורה. Those  ניסים define us and 

created a perpetual bond with the Creator. The many facets and details of each 

of those  ניסים teach us about our relationship with Hashem.  

One of the  ניסים that occurred at  קבלת התורה revealed an often glossed-over 

point. Soon we will be learning   דף פ"ח of ת שבתכמס  in the  דף יומי cycle. The 

Gemara states:  

נשמתן של ישראל...ומאחר    ה אמר ר' יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצת 

נשמתן...דיבור שני היאך קבלו? הוריד טל שעתיד להחיות בו    ה דיבור ראשון יצתמש

 .מתים והחי' אותם

There are no limits to הקב"ה’s ability to transform nature. Couldn't we have 

withstood the challenge of hearing each word of the הדברות  עשרת  without dying 

and being brought back to life? Why was this a necessary ingredient of our  קבלת  

 of Rabbi Moshe מאמרים experience? Ideas contained in the published התורה

Shapiro provide us with a better understanding.  

The answer may lie in the fact that Shavuos, the Rosh Hashana for  פירות האילן 

brings us back to the first episode of : פירות האילן  the  . עץ הדעת טוב ורע  As a 

consequence of Adam’s choice, the reality of death is introduced and  נצחיות is 

no longer attainable. Opportunities were squandered during the next twenty 

generations and the world dynamic changed. Humanity as a unit would no longer 

relate to the Creator on the same plane, so the children of the הקדושים  אבות  

became responsible to lead by example. Avraham’s foundational mission begins 

with לך לך     (being 50 in gematria). The individual legacy expands through Yaakov, 

as illustrated by his יש לי כל response to Eisav’s statement of  יש לי רב (כל  is also 

equal to 50), and is carried forward through our communal experience on the 

50th day after מצרים יציאת  which is Shavuos. This epic moment completes the 

faith of Klal Yisroel in .הקב"ה  The  רע that was ingested by Adam could now be 

supplanted by the  ,עץ חיים  the Torah.  We confirm this when we recite the 

second ברכה of the   :ברכות התורה   
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 ...אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו  

The Torah is the antidote of :חטא  The Torah is our perpetual connection 

to  .הקב"ה  The Torah is our נצחיות. The תחית המתים at הר סיני brought us back to 

the moment before the   .חטא  It converted us into the type of  כלים that could 

receive the . עץ החיים  

This מחשבה that I’m sharing is one of many written by people who had a 

cherished relationship with Josh. What a meaningful way to pay tribute to him! 

Our  תפילות were answered, but sadly, there was no  . נס  Josh's legacy will 

continue through the Torah he learned and the pure חסד that he did. His 

wonderful children and beautiful grandchildren who follow in his ways continue 

to be the  פירות of the עץ החיים that he and Simi have planted. May their character 

and actions bring honor to Josh and may they remind us of him always . 
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A Unique Perspective on the Mincha Chadasha of Shavuos 

Dr. Thomas Weiss 

The Torah in Parshas Emor(23:16) describes how on the 50th day following the 

bringing of the Omer we are to offer a Mincha Chadasha- a new Mincha-of two 

loaves of Chametz, leavened bread – the Shtei Halechem. (Mincha is usually 

translated as “meal offering” but we will soon present a different meaning). These 

two loaves are brought as part of the Korbanos for the 50th day which we 

celebrate as Shavuos and Zman Matan Torah.   There are some obvious questions: 

1. What does Mincha  Chadasha mean in this context? 2. This Mincha is an 

offering of the new wheat so it should be termed Mincha shel Chadash so why is 

it referred to as Mincha Chadasha? 3. What is the connection, if any, between 

Zman Matan Torah and the Shtei Halechem? 

We must first look back to Parshas Tzav, (7:11)   where the Torah describes the 

Korban Todah offering. This is a thanksgiving offering that an individual presents 

as gratitude for surviving a life-threatening crisis. The Todah is made up of 40 

loaves- 30 of which are unleavened bread, matzoh, made from a total volume of 

10 Esronim of flour and 10 of which are loaves of leavened bread, Chametz, which 

are also a total volume of 10 Esronim of flour.  So now we see we have two 

Mincha offerings, the Shtei Halechem on Shavuos and 10 of the 40 loaves of the 

Todah that are made from Chametz. Is there a connection between the bread of 

the Todah and the two loaves of Shavuos? What might that be? On the surface 

they seem to be distinct and disparate Mincha offerings. 

We must first add one more piece to the puzzle before we try to understand the 

connection. The Ramban, here in Parshas Tzav, (7:11) presents a question. He 

notes that in Parshas Vayikra (2:11) where the Torah states that all Mincha 

offerings cannot come from Chametz sources, there is one exception mentioned 

in the next Pasuk (2:12), of the Korban Reishis, which Rashi says refers to the Shtei 

Halechem of Shavuos. The Ramban asks- why didn’t the Pasuk also include the 10 

loaves of bread of the Todah which are also Chametz, in the short list of the 

exceptions to the no Chametz rule for Mincha offerings? Why only mention the 

Shtei Halechem and not the Korban Todah? Although, the Ramban presents two 

answers to this question, I will attempt to suggest an additional idea that might 

do the same.    Delving deeper into the underlying meaning of both the Shtei  

Halechem and the Todah we will see a unique perspective emerge for both these 

Korbanos that will help us understand how both  Mincha offerings represent our 

connection and closeness to Hashem. 
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Before we begin, we need to understand what the term Mincha really means. 

According to Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, the root of the word Mincha is 

“Manach” which means “homage”-expressing great respect, honor, and loyalty. 

A Mincha is a gift by which the giver recognizes the receiver as the master of his 

fate. The presentation of this gift allows us to pay special homage or respect to 

God. By offering the Mincha gift, we recognize that all we have is really the 

property of Hashem, the receiver. We pay homage by appreciating that all that 

we possess is really a gift from Hashem and that we will therefore be inspired to 

continue to follow in his ways. 

Rabbi Hirsch applies this understanding to the general rule that a Mincha cannot 

be offered from Chametz.  He says Matzoh represents a lack of political 

independence which is a sign of servitude. Chametz, on the other hand, 

represents independence and sovereignty. On Pesach, Matzoh displaces the 

Chametz in our homes to remind us that not by  “our own hands” did we obtain 

freedom.   Only through  God’s help did we achieve independence.  Matzoh 

symbolizes our Avdus, servitude,to Pharaoh when we did not have independence 

and freedom. We were Avdei Pharaoh. Now, this same Matzoh becomes an 

“homage” to God as we recognize that he released and saved us from the 

servitude of Mitzraim to serve him and become Avdei Hashem.  We then merit to 

receive from God the bread of freedom, the bread of Chametz, the bread of 

independence. So, the Matzoh is the basis of our relationship with God, our 

servitude to him.  We must return to it to renew and fully appreciate our status 

as free from all other Avdus and as Avdei Hashem to become a free and sovereign 

people. 

This is the reason that in all cases we are commanded to offer the Mincha only 

from Matzoh. We pay homage, respect and honor in the most basic and 

fundamental way. But we also must celebrate the gift of freedom and 

independence that our relationship with Hashem has afforded us. So, the Torah 

makes an exception that the Mincha offering of the two loaves, the Shtei 

Halechem, that we bring on Shavuos, must be from Chametz. So, can we add the 

10 Chametz breads of the Todah to the list of exceptions as well? After all, that is 

also a celebration of having been saved from a physical crisis!  In both cases we 

are paying true homage to Hashem! 

In fact, although we will soon see that these two Minchas are quite comparable, 

there is also a major distinction. The most significant difference between the two 

is that the Korban on Shavuos is a Korban Tzibbur, a national offering, whereas 
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the Korban Todah is an individual offering.  The Shavuos offering is a one-time 

annual event in contrast to the Todah which can happen any day of the year. 

When we begin to understand what the Korban Todah and the Shtei Halechem 

really represent, we will learn that the underlying reason for both is really the 

same albeit one at the personal level and one at the national level. We will 

understand why both of these Mincha offerings are made of Chometz -leavened 

bread. 

Rabbi Hirsch explains, the Korban Todah is brought by an individual who has been 

saved from physical danger. He has regained his well-being and therefore his 

independence.  This is represented by the Chametz loaves, the 10 leavened loaves 

that he offers as homage.  By bringing the offering of the Todah, he acknowledges 

that his well-being and freedom is only the result of his relationship with Hashem.  

At the same time, he has a renewed sense of his dependence on God and 

therefore he offers up an amount of Matzoh equal in volume to the 10 Chametz 

loaves that he also offers up. So, the Matzoh reminds the individual that he is an 

Eved Hashem and he cannot forget that all that he has is from Hashem. He renews 

his relationship with God at this most auspicious time. This is the individual’s 

response and homage to God.  

Now we turn to the two loaves offered on Shavuos to gain a deeper 

understanding into their significance.   The Slonimer Rebbe- the Nesivos Shalom 

says that the Chametz makeup of this Mincha Chadasha represents the 

progression of the Jewish people from servitude in Mitzrayim all the way to 

Matan Torah. While they were Avdei Pharaoh, they could not have achieved true 

freedom. They did not have the ability to integrate into the world in a spiritually 

productive and independent way. All they had was Matzoh; no independence to 

be a true Oved Hashem. Their journey began and our journey begins with the 

Matzoh of Pesach to remind us of our humble beginnings and recognizing that 

Hashem saved us from a terrible situation.  The journey from Yetzias Mitzraim to 

Matan Torah allowed them and continues to allow us to achieve a new exalted 

status of being a truly independent and productive nation. The Bnei Yisroel were 

only able to achieve this through their new connection to Hashem.   By 

appreciating His Torah, we acknowledge the importance of our relationship to 

the Ribono Shel Olam. That is what the Mincha Chadasha is; it is a new reality that 

we are privileged to celebrate once a year. The nation as a whole pays’ “homage” 

with this Mincha gift made from Chametz indicating a renewal of our “new status” 

as an independent sovereign nation of God; AM HASHEM. 
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We now understand that the meaning behind both the Minchas Todah and the 

Mincha Chadasha are parallel. They are both offerings that represent and renew 

our deep relationship with Hashem. One is represented on an individual level 

when we truly appreciate our deep connection to God and the other is on the 

national level when we became an Am Hashem. 

When the Torah in Vayikra (2:12) lists the exception to the no Chametz rule, it 

only mentions the Mincha Chadasha of Shtei Halechem because that is on the 

national level but the same exception would hold true for the individual Todah 

offering since it represents the same underlying idea and purpose. 

We give thanks to Hashem through both these offerings as we truly appreciate 

what we have both as individuals throughout the year and as a nation at this time 

of Shavuos.  Specifically, at this time of year as we reconnect with our Torah and 

our Creator. 

Our dear friend Josh Lewis, A”H, truly exemplified both attributes of the Mincha 

offerings by being a true Eved Hashem and a person who was always on a journey 

striving to grow to the next level. He loved the writings and thoughts of Nesivos 

Shalom-but especially his understanding of the Mincha Chadasha that I 

referenced. Every Shavuos he pointed it out and directed me to it. I believe it 

struck a deep chord within him because Josh was the type of individual who 

sought out every opportunity to reach new heights in his personal relationship 

with God. He sought to achieve this through his tremendous humility, unwavering 

hakaras hatov, contagious simchas hachaim, sincere devotion to Tefilah, and 

countless acts of Chesed.  As someone who was fortunate to call him a close 

friend, I know that in all aspects of both Bain Adam Lamakom and Bain Adam 

Lechavero, Josh is the model to emulate. 

We will miss him deeply….   

Yehi Zichro Boruch 
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Iyov: Stand and Contemplate 

R‘ Moshe Y. Zirkind 

In the written Torah, Iyov (Job) embodies unnatural tragedy. Iyov buries his 

children, loses his fortunes and even his wife challenges his religious faith, “Do 

you still maintain your wholesomeness? Bless God and die!” (2:9). Iyov’s story is 

so unbelievable that it easy to adopt the perspective of some chazal that Iyov is 

historical fiction (Bava Basra 15a). However, if Iyov is a possibility, but not a reality, 

if Iyov is a divine parable, what is its eternal lesson?   

While oversimplifying, and skipping some details, the panoramic view of Iyov’s 

story is helpful in the analysis thereof. Chapters one and two are the background. 

In the cantillation marks used for stories and Torah reading ( טעמי המקרא, or 

trope), the tragedy unfolds. Chapters three through 31 are a vicious debate 

between Iyov and his three wise friends. Both sides are presented in poetic 

cantillation ( טעמי אמת), and use philosophical verbiage, but Iyov is neither 

consoled nor convinced.  Chapters 32 through 37 are the unchallenged words of 

Elihu (אליהוא). He humbles both Iyov and his three friends to appreciate God and 

the majestic way He rules reality. Chapters 38 through the start of 42 are the 

experience with Hashem. In a whirlwind, Hashem visits, chastises and gives 

perspective to Iyov. Finally, the story ends in chapter 42 with Iyov reaching a new 

level of success, “Hashem blessed Iyov’s end more than his beginning” (42:12). 

To oversimplify, there are three techniques used in response to tragedy: his 

friends debate him on the correct behavioral response, or on next steps; Elihu, a 

fourth wise-man consoles and humbles Iyov through praise of Hashem; and finally 

Hashem provides Iyov an unrivaled prophetic experience. Even though Hashem 

says about the three friends, “you did not speak properly about Me as my servant 

Iyov did,” all three approaches were canonized and included as a lesson for 

humanity (42:7). Therefore, the reaction to tragedy is meant to adhere to the 

trifold outline: behavioral, cognitive and experiential change. Real repentance; 

true תשובה.  

In traditional commentary about the sefer, in the prayers and even in practice, 

Iyov is a parable for repentance and a symbol for resilience. Therefore, it is not 

surprising that reference to and quotations from Iyov are found throughout the 

month of תשרי, the period of תשובה . Rashi, the Ramban, and the Targum assume 

the story occurred on Rosh Hashanah; that Iyov sat shiva, debated his friends and 

experienced Hashem in תשרי (Rashi 1:6). The young and profound Elihu 

introduces the reader to the “defending angel” (מלאך מליץ) referenced on the 
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high holidays (33:23). Furthermore, Elihu, demands that Iyov daven to Hashem 

and be one who “entreats God, and He accepts him; he appears before Him with 

 an emotional prayer (33:26). The word for prayer used is an echo of Rosh ”,תרועה

Hashanah which is called the day of תרועה , a shofar blowing. Elihu challenges 

Iyov, “Can a person even understand the spreading out of the thick cloud, or the 

dark clouds, of His (36:29) ”?סוכה. The defending angel, the shofar, the Succah, 

davening, repentance and righteousness are all parts of תשרי and are symbols 

throughout Iyov.   

So, if Iyov is a divine parable, what is its eternal lesson?  Repent! The lesson is that 

each person should continue to be steadfast in their pursuit of progress. The 

lesson is that the faithful must be better, even in worse times. The lesson is that 

when it comes to prayer one should always continue, in regards to charity be 

bountiful, and remember that repentance can be consoling.  

It is not philosophical speculation, but biblical interpretation. The book of Iyov, 

specifically challenges humanity with humility. It is the lesson of Iyov, that 

humanity is limited in its understanding of how, why and when Hashem’s 

objectives manifest themselves in space-time.  With intellectual honesty, Iyov 

challenged the events unfolding in front of him, challenged his friends and 

challenged himself to find the will to progress, to repent, to not “bless Hashem 

and die”. Iyov decries, “man was created to suffer”  (5:7) אדם לעמל יולד. However, 

Elihu proclaims: 

“By God’s breath He makes ice, and an expanse of water becomes solidified. Even 

when it is clear (אף ברי ) He troubles thick clouds; He spreads out his rain clouds. 

Good reasons direct its movements; cunningly, it pursues its tasks; however He 

commands them, upon the inhabited surface of the earth. Whether for 

punishment or for the benefit of His land, or for kindness, He may supply it. Give 

ear to this, Iyov, stand and contemplate the wonders of Hashem -עמד והתבונן ” 

(37:10-14). 

In recent years tragedy has been the headline of the day. People drowning, car 

accidents and now even a global pandemic. Iyov teaches that humanity does not 

know why. Humanity must be humble. However, Iyov’s divine demand is that 

humanity stand and contemplate, then daven, repent, and then Hashem should 

bless humanity’s end more than its beginning. 
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Generation to Generation 

Rabbi Yechezkel Zweig 

As Josh’s counselor in Camp Munk many moons ago, soon after the passing of his 

father, ע"ה, I came to know a boy who was exceptionally fine and kind hearted. 

When I met his mother on visiting day, and then got better acquainted with her 

over the years, it became apparent that Josh’s beautiful qualities were absorbed 

at home. Anyone who knows Josh’s children can easily note and notice similar 

traits- kindness, modesty, and giving. 

The ברכה of  יעקב אבינו to נפתלי was נפתלי   –אילה שלוחה הנותן אמרי שפר  נפתלי    is 

a swift deer who gives forth words of praise. Rashi explains that the land of נפתלי 

would yield its produce earlier than the other lands of ארץ ישראל, and נפתלי 

consequently thanks ה' with eloquent words of praise. What is the חידוש in 

praising ה' for this gift- others would also certainly be thankful receiving such 

early bounty? Similarly, משה רבינו in his ברכה to נפתלי שבט in  וזאת הברכה 

saidשבע רצון  נפתלי, that נפתלי would be sate. Again, anyone receiving a ברכה of 

such bountiful harvest would surely feel satisfied? What’s the  חידוש? 

Rav Shmuel Irons, שליט"א, a renowned Rosh Kollel in Detroit, explained with a 

beautiful insight. Because רחל struggled so much until she bore נפתלי )נפתולי אל -

ים נפתלתי...( ה , she felt an extreme level of deepest appreciation. This  מדה of 

thankfulness was then bequeathed to נפתלי- never to take gifts and blessings for 

granted. For such people, it pays for ה' to channel His blessings; they will note the 

good and never be ungrateful. The same idea applies to Rashi’s other’s פשט, that 

the אמרי שפר, words of praise, refer toשירת דבורה, which on the surface bears 

no connection to Rashi’s first explanation. דבורה descended from  נפתלי and 

inherited the heart, the capacity, and the predisposition to pour forth eloquent 

words of thankfulness to ה'.  

Along similar lines, in פרשת נח, the פסוק says   מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את

 removed himself from his malevolent neighbors, understanding the נינוה.... אשור

evil designs of the דור הפלגה to do battle with ה', and he established, among 

other places, נינוה. This solves a great תנ"ך mystery- the spontaneous receptivity 

of the lowly people of  נינוה to the message and exhortations of יונה. Why would 

this immoral, unworthy group, steeped in sin, be so responsive?! Again, we can 

explain that the principled, religious sensibilities of zaydeh אשור impacted his 

family, making its way down through the generations, and ultimately saving his 
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descendants, through the religious stirrings that led to a complete (though short 

lived) תשובה!  

In the same vein, Chazal comment regarding the interaction of ירמיהו הנביא and 

ה-חנני , aנביא שקר : המחניף לרשע לסוף נופל בידו וביד בנו וביד בן בנו - flattery 

towards a רשע will lead to one’s falling into his hands, or the hands of his son or 

grandson. Rather than deal forcefully with ה-חנני ’s false prophesizing,  ירמיהו 

attempted to befriend him: "אמן! כן יעשה ה'!" And so later,  ה-יראי  the grandson 

of  ה-חנני , placed ירמיהו in custody! From whence the unmitigated brazenness to 

act in so high-handed a manner with the נביא ה'?! Presumably, the dynamic we 

described above was at play. The flattery offered by ירמיהו to the zaydeh at an 

earlier time was perceived as a weakness, leading to חנניה’s dismissive 

disposition towards the נביא, an attitude that then wound its way down the 

generations.  ה-יראי , the einekal, learned a corrupt lesson “bequeathed” by the 

zaydeh- the נביא may be holy, but he is a weakling! 

Deeply ingrained traits have staying power across the generations. Josh hailed 

from sterling stock. He lived by the precious, deeply ingrained qualities that he 

had inherited, and with Simy, להבדיל בין חיים לחיים, passed these traits on to their 

children and einiklach. These exalted qualities will certainly continue on in their 

descendants through the generations עד ביאת גואל צדק.   

 יהי זכרו ברוך  .

 

 


