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 תלמוד בבלי מסכת יומא דף לה עמוד ב

תנו רבנן: עני ועשיר ורשע באין לדין, לעני אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר: עני הייתי וטרוד 

במזונותי אומרים לו: כלום עני היית יותר מהלל? אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר 

סת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא בטרפעיק, חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנ

להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס. עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים 

מפי שמעיה ואבטליון. אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת היתה, וירד עליו שלג מן השמים. כשעלה 

ון אחי! בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שמא יום המעונן הוא? עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון: אבטלי

הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה, עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג. פרקוהו, והרחיצוהו, וסיכוהו, 

והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו: ראוי זה לחלל עליו את השבת. עשיר אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? 

עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו על רבי  אם אומר

אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה, וכנגדן אלף ספינות בים, ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח 

עבדיו ועשו בו אנגריא. אמר להן: על כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת מצאוהו 

בבקשה מכם, הניחוני ואלך ללמוד תורה! אמרו לו: חיי רבי אלעזר בן חרסום שאין מניחין אותך! ומימיו לא הלך 

וראה אותן, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. רשע אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם 

+מסורת הש"ס: ]הייתי[+ אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף? אמרו עליו על אמר: נאה הייתי וטרוד ביצרי )היה( 

יוסף הצדיק: בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו 

ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית. אמרה לו: השמע לי! אמר לה: לאו. אמרה לו: הריני 

הריני מסמא  -ה' זקף כפופים,  -הריני כופפת קומתך  -אמר לה: ה' מתיר אסורים  -ית האסורין. חובשתך בב

ה' פקח עורים. נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה ולא רצה לשמוע  -את עיניך 

רבי אלעזר בן  לעולם הבא. נמצא, הלל מחייב את העניים, -בעולם הזה, להיות עמה  -אליה. לשכב אצלה 

 חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים.

To see the מכתב מאליהו of Rav Dessler click here 

 

 

 

 

 

 



פסוק ח פרק כ פרשת בלקרמב"ן   

וה"ר רבי משה )סוף פ"ד משמנה פרקים( סבר בו סברא, ואמר כי משה רבינו ע"ה חטאו הוא שנטה לצד 

שאין  הרגזנות באמרו שמעו נא המורים, דקדק עליו הש"י שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל במקום

ראוי בו הכעס, וכל כיוצא בזה בדין האיש ההוא חלול השם, מפני שמתנועותיו כלם ומדבריו היו למדין והיו מקוין 

להגיע בהם אל הצלחות העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה עליו הכעס והוא מן הפעולות הרעות ולא תבא כי 

הלן כז יד( הוא כמו שאבאר, שהוא לא היה אם מתכונה רעה מתכונות הנפש. אבל אמרו בו "מריתם פי" )ל

מדבר עם סכלים ולא עם מי שאין לו מעלה אבל אשה קטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי כמו שזכרו 

החכמים )מכילתא שירה ג(, וכל מה שיאמר או יעשה יבחנוהו, וכאשר ראוהו שכעס אמרו שהוא עליו השלום אין 

ם כעס עלינו בבקשת המים ושאנחנו הכעסנו אותו יתברך לא היה כועס, בו פחיתות מדה ולולי שהיה יודע שהש

ואנחנו לא מצאנו לשם יתעלה שכעס בדברו אליו בזה הענין, אבל אמר )פסוק ח( קח את המטה והקהל את 

העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה 

הנה התרנו ספק מספקי התורה שנאמרו בו דברים רבים ונשאל פעמים רבים אי זה חטא חטא, ואת בעירם. ו

 וראה מה שנאמר בו ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת יורה דרכו. אלו דבריו ז"ל:

והוסיף הבל על הבלים. שהכתוב אמר "מריתם פי" שעברו על דברו, ואמר "לא האמנתם בי" שלא האמינו בו, 

ר שכעס. ויותר היה ראוי שיהיה העונש על משה כשקצף על פקודי החיל )להלן לא יד( בחנם. אין העונש בעבו

והכתוב לא ספר כלל שכעס, כי "שמעו נא המורים" תוכחת, כדרך ממרים הייתם עם ה' )דברים ט כד(. ועוד כי 

את השם עליהם אהרן לא כעס מימיו, כי בשלום ובמישור הלך מעודו. ועוד שאי אפשר שלא היה כעס גדול מ

בעשותם מריבה עם משה. ובכל הנסיונות במדבר חטאם הגדול כשיאמרו "למה העליתנו ממצרים", שירצו 

להיות עבדים לשונאיהם בעבודת פרך מלהיות עם האלהים כבן העובד את אביו, וכן אמר הכתוב )לעיל יא כ( 

מצרים. ובפעם הראשונה אמרו פחות יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו מ

מזה, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא )שמות יז ג(, והיה עליהם קצף גדול 

ואשמה רבה כמו שאמר ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל וגו'. ובכאן כתוב מפורש )פסוק יג( 

ומה פשע גדול מזה הוי רב את יוצרו. ומשה אמר )דברים א לז( גם  המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה',

בי התאנף ה' בגללכם לאמר, אם כן הם חטאו וגרמו כל הרעה הזאת, ולדברי הרב אין להם בכל המעשה הזה 

 חטא ופשע כלל:

 ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנז

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא 

לכלל טעות. ר' אלעזר בן עזריה אומר בשלשה מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות. כיוצא בו אתה 

הנותרים לאמר מהו אומר מדוע לא אכלתם את החטאת וגו' )שם אומר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן 

/ויקרא/ י יז(. כיוצא בו אתה אומר ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים מהו אומר וירם 



משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים )במדבר כ יא( אף כאן אתה אומר ויקצוף משה על פקודי החיל שרי 

י המאות הבאים מצבא המלחמה מהו אומר ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה האלפים ושר

זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה. משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא לכלל טעות ויש אומרים משה נתן 

מדבר לו רשות לאלעזר הכהן לדבר שכשיפטר משה מן העולם לא יהיו אומרים לו בחיי משה רבך לא הייתה 

עכשיו מה אתה מדבר. ר' יאשיה אומר שהיה אומר דבר בשם אומרו כענין שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם 

 מרדכי )אסתר ב כב( )סליק פיסקא(.

 ספר החינוך פרשת ויקרא מצוה קכ

יקריבו סנהדרי גדולה קרבן אם טעו והורו שלא כהלכה בעבירות חמורות שחייבין עליהן כרת, ועשו הקהל או 

 על פיהן, שנאמר ]ויקרא ד', י"ג[ ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וגו'. רובן 

ועל כן בהגיע אל הגדולים נפש השכלית, כבר כתבתי למעלה כי מכוונות הקרבן להכנעת נפש המתאוה ולהגדיל 

ל הבית אשר שפע , ועל כן יבואו אטעות בדבר, ידוע כי בחולשת השכל אירע להם וראויים לחזקו על כל פנים

הנפש הבהמית הטועה וחשיבות השכלית  השכל עליו ויעשו מעשה הקרבן וישובו אל לבם בכח הפעולה גריעות

 המיושרת והזכה. ומתוך מחשבת טהרה זו ישגיחו וישכילו בכל הוראותם לעולם.

 29עמוד  – תולדות של הגר"מ פיינשטיין - הקדמת אגרות משה חלק ח

 

-------------------------------------------- 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב

סדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות ח

 ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים.



 חשוקי חמד עבודה זרה דף לט עמוד א

והנה בענין איסור לשון הרע, כתב הח"ח )לה"ר כלל ח ס"י(: דע דאין שום חילוק באיסור הסיפור, בין אם הוא 

ל מה שארע להם עם פלוני מספר לאנשים אחרים... או לאשתו... ורבים משתבשים שמספרים לנשותיהם כ

ופלוני בביהמ"ד או בשוק, והנה מלבד איסור לשה"ר עוד הוא מרבה מחלוקת כי היא בודאי תטור השנאה ותריב 

עם פלוני או עם בני ביתו ותסיתהו לילך ולריב עם פלוני עבור זה. ויעו"ש בבאר מים חיים שהוכיח שיש איסור 

סוף פרק ז( וז"ל: אל תרבה שיחה עם האשה, כיצד בזמן שאדם לה"ר גם כשמספר לאשתו, מאבות דרבי נתן )

בא לביהמ"ד ולא היו נוהגים בו כבוד או שערער עם חבירו, אל ילך ויאמר לאשתו כך וכך ערערתי עם חברי וכו', 

 מפני שבוזה את עצמו ובוזה את חבירו, יעו"ש.

שאשתו כגופו, כאשר אין כוונתו אמנם מטי משמיה דהחזו"א דיש מקרים שיכול לומר לה"ר לאשתו משום 

להרבות שנאה, אלא לפרוק את אשר לבו, כאשר ברור לו שאשתו לא תספר את הלה"ר לאחרים. ]ויעוין גם 

 בחפץ חיים )הלכות לשון הרע כלל י מקור מים חיים ס"ק יד([.

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כב עמוד ב

שנאמר וימת אלימלך  -תנא: אין איש מת אלא לאשתו, ואין אשה מתה אלא לבעלה. אין איש מת אלא לאשתו 

 שנאמר ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל. -ואין אשה מתה אלא לבעלה  איש נעמי,

 ה פסוק פרק כד פרשת כי תצא

ה ח   ָּׁ֣ ח ִאישׁ֙ ִאש  ַּ֥ י־ִיק  ח ֶאת־אִ ִכִּֽ ָ֖ ת ְוִשמ  ָּׁ֣ה ֶאח ָׁ֔ נ  י ִיְהֶיֹ֤ה ְלֵביתוׁ֙ ש  ִקִ֞ ר נ  ָ֑ ב  ל־ד  יו ְלכ  ָ֖ ל  ר ע  ֹבַּ֥ א ְולֹא־י ע  ב ָׁ֔ צ  א ֵיֵצאׁ֙ ב  ֹֹ֤ ה ל ש ָׁ֔ ו ד  ְשַּּ֥֥

ח: ִּֽ ק  ֶשר־ל   א 

 רש"י שם

טועה הוא, שאין זה תרגום של  ישמח את אשתו. ותרגומו ויחדי ית אתתיה. והמתרגם ויחדי עם אתתיה, -ושמח 

 אלא של ושמח: ושמח
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Riddles of the Week 

#1 

 רמב"ן פרשת מסעי פרק לג פסוק נג

תי זו מצות עשה היא, יצוה אותם על דע -והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 

שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת ה'. ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ 

שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם, יעברו על מצות ה'. ומה שהפליגו רבותינו )כתובות קי ב( במצות 

דונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה, וי

וכן האיש, בכאן נצטווינו במצוה הזו, כי הכתוב הזה היא מצות עשה. ויחזיר המצוה הזו במקומות רבים, באו 

ורשו את הארץ )דברים א ח(. אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם 

 ים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ומה שפירשנו הוא העיקר:בה, תוכלו להתקי

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א

דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא 

אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו  צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י,

 .כולן על ידי; אמר לו הקדוש ברוך הוא: כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם

----------------------- 

#2 

 טהתוספתא מכות פ"ב ה"ה בהשמ

 .רופא אומן שריפא ברשות ב"ד והזיק ה"ז גולה

 סעיף א סימן שלושולחן ערוך יורה 

 גולה על ידו. ואם המית, ונודע לו ששגג וכו' , ומצוה היאנתנה התורה רשות לרופא לרפאות

 ו-הלכה ה רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה

, אבל אם יסר בנו כדי ללמדו וכו' ים אמורים בשהרגו שלא בשעת לימודבמה דבר וכו'וכן האב שהרג את בנו 

המכה את תלמידו או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע  וכן הרבתורה או חכמה או אומנות ומת פטור. 

מלבוא לדין והמיתו בשגגה פטורין מן הגלות שנ' לחטוב עצים, לדברי הרשות, יצא האב המכה את בנו והרב 

 הרודה את תלמידו ושליח בית דין שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית המצוה.



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions  

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 click here 

Answers to the questions 6 click here 
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Selected emails from our listeners 

Answers to the questions 

Hi my name is Zevi Markovic. I just wanted say the answer to this week's 

riddle, the question being according to שיטת הרמב"ן why did Moshe only wish to 

go to א"י because he would be able to fulfill the Mitzvos that are dependent 

on the land. The first משך חכמה on פרשת ראה answers that משה actually was מקיים 

Yishuv א"י since the verse that the מצוה is deduced from is actually referring to 

 reached. Therefore the only reason he wanted go to the משה where בני גד

boundaries of what we call א"י was to fulfill those מצוות that only came after 

the land was conquered. 

Answers to the questions - Previous Shows  
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Answer to the question: המחזיר שכינתו לציון לשיטת הרמב"ם 

 בעזהשי"ת אדון כל

 לכבוד הרב דוד ליכטנשטין שליט"א

 :מצאתי באור"ח הק' פ' ויגש על הפסוק אנכי ארד מצרימה וגו' וזלש"ק

מהכתוב משמע כי ירדה עמו שכינה, וקשה לדבריהם ז"ל שאמרו כי מצרים להיותה מלאה גלולים לא 

 ....היה משה צריך לצאת חוץ לעיר להתפלל דכתיב כצאתי את העיר היתה שכינה שם, ולזה

כן אשכילך כי הדרגות אור השכינה רבים המה הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה שנו א

רבותינו כי שכינה שרויה ביניהם, ואפילו ב' ואחד אמרו ז"ל כי מצויה שכינה, ומצינו שלא ירדה שכינה 

ר שעשו המשכן ואחר כמה הכנות האמורים ובירידתה ראו מעשה ה' וכבוד ה' ביניהם של ישראל אלא אח

אלא ודאי יש  <<<< ,מלא המשכן מה שאין הרגש כן ולא כיוצא בו בשעה שעוסקים בתורה אפילו אלף

ויתרבה האור בהשראתו  >>>> ,הדרגות אין מספר להם להשראת שכינה בסוד כי גבוה מעל גבוה שומר

ראת השכינה, וצא ולמד השראת השכינה בהר סיני ולמטה ממנה השראתו בבית כפי בחינת הסובב הש

המקודש ולמטה ממנו השראת שכינה על הנביא ובית הכנסת ובית המדרש ובין עשרה שעוסקים בתורה 

ולמטה בהדרגות המנין. ובזה נתישבו דבריהם ז"ל כי לא ירדה שכינה שהיא בחינת אור הגבוה ביותר 

אמר משה כצאתי את העיר, אבל בחינת אור המצוי אצל לומדי תורה וכיוצא ירד עם שהוא המנבא, ולזה 



יעקב אבינו ושם היה עד יום צאת ישראל ממצרים, והגם שבאורו יתברך לא יוצדק לעשות הפרש, זה 

אמת כי באלהותו יתברך הוא אור שוה אבל באור המבהיק ממנו הוא שיתיחס אליו בחינות ההדרגות. 

 .עכלש"ק

אור המצוי   שר לומר לפי זה לשיטת הרמב"ם שעדיין השכינה לא בטלה לגמרי. אבל "ירדה" לבחינתואפ 

 .במדרגות של בית הכנסת

כתוב שהשכינה "לא סר משם" רק כתב   ואפש"ל עוד. דאם תעיין בלשון הרמב"ם תראה שלא 

 .שהקדושה בא מהשכינה, "והשכינה לא בטלה". ודוק

  .ישר כח להשיעורים הנפלאים

Chezky Burger 

Comments on the Show 

Chazal say כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה which means the one who says that Dovid 

Hamelech sinned is only guilty of a mistake and is not an Apikores. Because 

if you read the verses simply it really seems that he sinned. 

 יונה טאובה

----------------------- 

I was in Ohr Shraga (the learning camp affiliated with Torah Vodaath) and I 

heard Rav Yakkov Zt"l say the following during his Seudah Shlishis Drasha: 

"It says in Parshas Beshalach וחמושים came out of Mitzrayim. Rashi says that 

only one out of five were Zoche to leave Mitzrayim. Some say, only one out 

of fifty were Zoche to leave and some say only one out of five hundred were 

Zoche to leave," Rav Yaakov continued, "The same will be by the גאולה העתידה, 

one out of five will be Zoche, and according to some only one out of fifty will 

be zoche and according to the third opinion only one out of five hundred will 

be Zoche."  

This Drasha really disturbed me for years, since I sincerely believed that we 

were all on a very high Madrega. However, after 15 years of working for the 

government as an auditor reviewing the accuracy of financial records, I may 



have understood what the great Ish Emes, Rav Yaakov Zt"l meant. 

Although we are very scrupulous and never physically steal from each other, 

perhaps only one out of five do not steal from the government through 

illegal entitlements. Perhaps, I am not the one out of fifty that reports all his 

income to the government when I file my tax return, and perhaps only one 

out of five hundred are on the level of Rav Yaakov who reported even a 

Safek income to the government on his personal tax return.  

There is a famous story that when Rav Yakkov was given a sterling silver 

Becher from Torah Vodaath as a gift, that he went to a pawn shop to 

determine the value of the silver Becher so he could report it on his tax 

return. He claimed he only got this Becher because he was once an 

employee of Torah Vodaath and it should be considered as wages and not as 

a non-taxable gift since other Rabbonim who did not work for Torah Vodaath 

did not get this gift. Based on the comments from the esteemed guests on 

Headlines, it appears that the Sefer, "The Making of a Godol," was written by 

an Ish Emes, the son of Rav Yakkov, the greatest Ish Emes of the דור but we 

were just not Zoche to read what was Emes even though we may have a 

tremendous need to become more Emes. 

Raphael Z. Grossman 

----------------------- 

Two-Letter Combinations in Tanach that Never Occur - It's Not Only the 

Gimmel and Tes 

R. Dovid, 

I started listening to this week's program, and you mentioned the GR'A 

regarding the Gimmel and Tes never appearing next to each other, which is 

why a divorce document is called a Get. You also noted from HaRav Chaim 

Kanievsky that certain other two-letter combinations never occur.  

You may be interested to know that, over 20 years ago, I searched every 



two-letter combination in Tanach with the aid of a computer, and discovered 

that 6 two-letter combinations never occur in either direction, and another 

13 two-letter combinations do not occur in one direction, but do occur in the 

other direction. 

Please see attached and feel free to share. 

Kol Tuv! 

Sincerely, 

Daniel Balsam 

Response: Correct!  

The Gaon is still correct, as all the others are pronounced in the 

same manner, tongue etc  

Only ג-ט are pronounced using totally different parts of the mouth, so 

their desperation is most pronounced  

----------------- 

re: interview with Dr. Chaim Waxman- How could anyone know that Reb 

Nosson was never asked for forgiveness; it's impossible to know that. 

Yaakov M. Berger 

----------------- 

ת דף צו עמוד ב תנו רבנן: מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר יש לציין מה שנאמר במס' שב

וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר אבינו מת במדבר, מה להלן צלפחד, אף כאן צלפחד, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי 

כיסתו ואתה מגלה אותו! ואם  יהודה בן בתירא: עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם כדבריך, התורה

אתה מוציא לעז על אותו צדיק. ומבואר מזה דרק חטא שנתפרסם בתורה מותר לפרסם על צדיקים ואם לאו  -לאו 

 עתידים ליתן את הדין.
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 ...עיין בתוספתא כלאים פרק ה׳ הל׳ ה׳

אומר מין בהמה מה הפרש בין ר"מ וחכמים אלא שהכותב חייתו לבנו ר"מ אומר כתב כלב מין חיה ר"מ 

לא כתב לו כלב הכותב בהמתו לבנו ר"מ אומר לא כתב לו כלב וחכמים אומרים כתב לו  לו כלב וחכ"א

 :כלב כלב כופרי מין חיה

Shloime Baumwolspiner 





Rabbi Shimon Szimonowitz 

 סעיף ג חיי אדם חלק א כלל סז

הכיבוד הוא במחשבה ובמעשה ובדיבור. במחשבה כדכתיב ]תהילים טו, ד[ "נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ה' 

יכבד", והיינו יכבד במחשבה, דאין לומר שבלבו ובעיניו הם נבזים רק שמכבד אותם בדברים, אם כן הן שוין 

שהרי גם הוא נבזה בעיניו, אלא על כרחך דרצה לומר שמכבדם בלבו שהם חשובים בעיניו ובלבו,  בעיניו כמוהו

דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל. וזה עיקר כיבוד, 

 מו שכתבתי:שאם לא כן, הרי כתיב ]ישעיה כט, יג[ "בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו ריחק ממני" כ

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד ב

אמר רב גידל אמר רב: עתידין ישראל דאכלי שני משיח. אמר רב יוסף: פשיטא! ואלא מאן אכיל להו? חילק 

לאפוקי מדרבי הילל דאמר: אין משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה. אמר רב: לא  -ובילק אכלי להו? 

שמואל אמר: למשה. ורבי יוחנן אמר: למשיח. מה שמו? דבי רבי שילא אמרי: שילה אברי עלמא אלא לדוד. ו

שמו, שנאמר עד כי יבא שילה. דבי רבי ינאי אמרי: ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. דבי 

נאמר כי רבי חנינה אמר: חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה. ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, ש

רחק ממני מנחם משיב נפשי. ורבנן אמרי: חיוורא דבי רבי שמו שנאמר אכן חליינו הוא נשא ומכאבינו סבלם 

כגון אנא, שנאמר והיה אדירו ממנו  -ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה. אמר רב נחמן: אי מן חייא הוא 

 כגון דניאל איש חמודות. -דוש, אי מן מתיא הוא כגון רבינו הק -ומשלו מקרבו יצא. אמר רב: אי מן חייא הוא 

 אמת ליעקב אסתר

 





 אהל משה ח"ב סי' סח

 



 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד ב

תניא, אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ אמרתי: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו: 

 נושך ואינו שובר עצם. -נושך ושובר עצם, וזה  -: זה אמר להן -רבי, אמור ככלב! 

 פסוק יב משלי פרק כח

ם: ָֽ דָׁ ׂש אָׁ ֥ ים ְיֻחפַּ עִִּ֗ שָׁ ֶרת ּוְב֥קּום ְרְ֝ ָ֑ ְפאָׁ ה תִּ ֹ֣ בָׁ ים רַּ יקִּ דִּ ץ צַַּ֭ ֲעלֹ֣  בַּ

 אות יח ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער א

יב(: בעלוץ ודבר שלמה עליו השלום על דבר התשובה, ופרט בו הענין הזה, ופתח פתח דבריו ואמר )משלי כח, 

פרוש: הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה  -צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם 

טובה הנמצאת בהם, ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם, ואף על פי שכבר הזניחו המעשים 

 ההם וחזרו בתשובה.



 ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנז

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא 

לכלל טעות. ר' אלעזר בן עזריה אומר בשלשה מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות. כיוצא בו אתה 

הנותרים לאמר מהו אומר מדוע לא אכלתם את החטאת וגו' )שם אומר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן 

/ויקרא/ י יז(. כיוצא בו אתה אומר ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים מהו אומר וירם 

משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים )במדבר כ יא( אף כאן אתה אומר ויקצוף משה על פקודי החיל שרי 

י המאות הבאים מצבא המלחמה מהו אומר ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה האלפים ושר

זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה. משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא לכלל טעות ויש אומרים משה נתן 

מדבר לו רשות לאלעזר הכהן לדבר שכשיפטר משה מן העולם לא יהיו אומרים לו בחיי משה רבך לא הייתה 

עכשיו מה אתה מדבר. ר' יאשיה אומר שהיה אומר דבר בשם אומרו כענין שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם 

 מרדכי )אסתר ב כב( )סליק פיסקא(.

 פסוק ח פרק כ פרשת בלקרמב"ן 

וה"ר רבי משה )סוף פ"ד משמנה פרקים( סבר בו סברא, ואמר כי משה רבינו ע"ה חטאו הוא שנטה לצד 

הרגזנות באמרו שמעו נא המורים, דקדק עליו הש"י שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל במקום שאין 

בו הכעס, וכל כיוצא בזה בדין האיש ההוא חלול השם, מפני שמתנועותיו כלם ומדבריו היו למדין והיו מקוין  ראוי

להגיע בהם אל הצלחות העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה עליו הכעס והוא מן הפעולות הרעות ולא תבא כי 

הוא כמו שאבאר, שהוא לא היה  אם מתכונה רעה מתכונות הנפש. אבל אמרו בו "מריתם פי" )להלן כז יד(

מדבר עם סכלים ולא עם מי שאין לו מעלה אבל אשה קטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי כמו שזכרו 

החכמים )מכילתא שירה ג(, וכל מה שיאמר או יעשה יבחנוהו, וכאשר ראוהו שכעס אמרו שהוא עליו השלום 

ו בבקשת המים ושאנחנו הכעסנו אותו יתברך לא היה אין בו פחיתות מדה ולולי שהיה יודע שהשם כעס עלינ

כועס, ואנחנו לא מצאנו לשם יתעלה שכעס בדברו אליו בזה הענין, אבל אמר )פסוק ח( קח את המטה והקהל 

את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את 

ספק מספקי התורה שנאמרו בו דברים רבים ונשאל פעמים רבים אי זה חטא העדה ואת בעירם. והנה התרנו 

 חטא, וראה מה שנאמר בו ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת יורה דרכו. אלו דבריו ז"ל:

 פסוק י פרק יב פרשת לך לךרמב"ן 

פן יהרגוהו, והיה לו ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו 

לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, 

שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על 

 הרשע והחטא:זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה 
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 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א

 -יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה: חילך לאורייתא! 

יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר  -אמר ליה: אי הדרת בך  -אמר ליה: שופרך לנשי! 

ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא. יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא: הסייף  -אניה לאתויי מ

משעת גמר מלאכתן, ומאימתי גמר  -והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה 

לסטאה  אמר ליה: -מלאכתן? רבי יוחנן אומר: משיצרפם בכבשן, ריש לקיש אמר: משיצחצחן במים. 

אמר ליה: ומאי אהנת לי? התם רבי קרו לי, הכא רבי קרו לי. אמר ליה: אהנאי לך דאקרבינך  -בלסטיותיה ידע! 

תחת כנפי השכינה. חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש. אתאי אחתיה קא בכיא, אמרה ליה: עשה בשביל 

אמר לה: ואלמנותיך עלי תבטחו. נח נפשיה  -עשה בשביל אלמנותי!  -בני! אמר לה: עזבה יתמיך אני אחיה. 

ניזיל  -דרבי שמעון בן לקיש, והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא. אמרו רבנן: מאן ליזיל ליתביה לדעתיה 

רבי אלעזר בן פדת, דמחדדין שמעתתיה. אזל יתיב קמיה, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן אמר ליה: תניא 

הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא,  -שא? בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא דמסייעא לך. אמר: את כבר לקי

ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעתא. ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו לא ידענא 

דשפיר קאמינא? הוה קא אזיל וקרע מאניה, וקא בכי ואמר: היכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוה 

 וח עד דשף דעתיה ]מיניה[. בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה. קא צ

To see ספר זכרון של החתם סופר the click here 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד ב

 ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב,

 שו"ת זקני יהודה סימן כח

 

https://drive.google.com/file/d/13CxXfXe-aA4e6dj5EHVHCNx53yTUlKQq/view?usp=sharing


 

 

 ב"ח סימן קכושו"ת מהרל

עוד אני אומר שדרשה כזאת איננה כנגד מעלת הצדיק כיון שהוא דבר במחשבה ולא יצא לפועל אף על פי 

שתהיה לאיזו סבה שתהיה. ויש לנו דמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה בישראל זולתי 

. אדרבה הוא לו מעלה כיון שלבסוף בעבודה זרה. ולכן אין זה חסרון בצדיק דכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו



ו ושהקב"ה ניצול מהעבירה. ואי' כוונת הפסוק להודיענו מחשבת אלו הצדיקים. אבל הכונה להודיענו שנצול

והיא היא התשובה שיש לי בענין יוסף ע"ה עם מה שכבר הוספתי. שאין דבר וכו'  הרחיק מהם העבירה ההיא

 במעלתם כי לא יאונה להם כל און וכאשר נתבאר. כזה ספור בגנות הצדיקי' אדרבה הוא ספור

 109מגילת ספר רבי יעקב עמדין עמוד 

 

 

 

 



 נדחי ישראל מהחפץ חיים פרק כג

 

 ה"ו רמב"ם הלכות מלכים פרק ג

וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא היתה לו אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים, שנאמר לא 

ישראל לפיכך  תתן לנשים חילך, על הסרת לבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו, שלבו הוא לב כל קהל

 דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם שנאמר כל ימי חייו. 

 גבורות ה' פרק ס

וכן אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל כי אם צלי אש הכל ענין זה, כי הבשול במים או בשאר משקין חלקיו 

טב מתפרדין על ידי הבשול ומתחלקין, אבל צלי אש מכח האש אדרבה נעשה הבשר אחד כי האש מוציא הרו

ונעשה הבשר קשה ואחד, לא כן כאשר מתבשל במים שנעשה פירורים, וכן אמר מטעם זה שאין לאכול אותו 

 .נא אלא כאשר הוא צלי אש ואז הבשר מתקשה מכח האש

 31סדר אליהו עמוד 

 









Professor Chaim Waxman 

 ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנז

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא 

לכלל טעות. ר' אלעזר בן עזריה אומר בשלשה מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות. כיוצא בו אתה 

הנותרים לאמר מהו אומר מדוע לא אכלתם את החטאת וגו' )שם אומר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן 

/ויקרא/ י יז(. כיוצא בו אתה אומר ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים מהו אומר וירם 

משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים )במדבר כ יא( אף כאן אתה אומר ויקצוף משה על פקודי החיל שרי 

י המאות הבאים מצבא המלחמה מהו אומר ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה האלפים ושר

זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה. משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא לכלל טעות ויש אומרים משה נתן 

מדבר לו רשות לאלעזר הכהן לדבר שכשיפטר משה מן העולם לא יהיו אומרים לו בחיי משה רבך לא הייתה 

עכשיו מה אתה מדבר. ר' יאשיה אומר שהיה אומר דבר בשם אומרו כענין שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם 

 מרדכי )אסתר ב כב( )סליק פיסקא(.

 ספר החינוך פרשת ויקרא מצוה קכ

יקריבו סנהדרי גדולה קרבן אם טעו והורו שלא כהלכה בעבירות חמורות שחייבין עליהן כרת, ועשו הקהל או 

 על פיהן, שנאמר ]ויקרא ד', י"ג[ ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וגו'. רובן 

ועל כן בהגיע אל כבר כתבתי למעלה כי מכוונות הקרבן להכנעת נפש המתאוה ולהגדיל נפש השכלית, 

ל הבית , ועל כן יבואו אהגדולים טעות בדבר, ידוע כי בחולשת השכל אירע להם וראויים לחזקו על כל פנים

אשר שפע השכל עליו ויעשו מעשה הקרבן וישובו אל לבם בכח הפעולה גריעות הנפש הבהמית הטועה 

 וחשיבות השכלית המיושרת והזכה. ומתוך מחשבת טהרה זו ישגיחו וישכילו בכל הוראותם לעולם.

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד א

ם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברה

מפני שעשה אנגרייא בת"ח, שנאמר: וירק את חניכיו ילידי ביתו, ושמואל אמר: מפני שהפריז על מדותיו של 

הקדוש ברוך הוא, שנא': במה אדע כי אירשנה; ורבי יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי 

 הרכוש קח לך.השכינה, שנאמר: תן לי הנפש ו

 פסוק י פרק יב פרשת לך לךרמב"ן 

ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו 

לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, 

ממות. ועל המעשה הזה נגזר על שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו 

 זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא:



 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נו עמוד ב

בודה אמר רב יהודה אמר רב: אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל ע

 זרה, ולא גלינו מארצנו.

 ו פסוק טז פרק רמב"ן פרשת לך לך

וניה לעשות כן. ושמע ה' אל ע נוי זה, וגם אברהם )חטא( בהניחו להחטאה אימנו בע .ותענה שרי ותברח מפניה

 .ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי

 סעיף טז אורח חיים הלכות שבת סימן שז רמ"א

 אבל דוקא אם כתובים בלשון לע"ז, יינולקרות בשיחת חולין וספורי מלחמות, ה הגה: ונראה לדקדק הא דאסור

 .(שרי. )וכנ"ל מלשון שכתבו התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה הקודשבלשון 

To see the Hespedim of Reb Nosson Kamenetsky click here 

 

https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&perek=%D7%98%D7%96&pasuk=%D7%95
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA&perek=%D7%98%D7%96&pasuk=%D7%95
https://drive.google.com/drive/folders/19B1PlhEq4-MQv00uOoLMYS13wvFl9hQ4


Rabbi Dovid Bashevkin 

To see excerpts from Rabbi Bashevkin's book click here 

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יז עמוד א

הכי אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא אם דומה 

 אל יבקשו תורה מפיו. -יבקשו תורה מפיו. ואם לאו  -הרב למלאך ה' 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ל עמוד א

 .לא ניתנה תורה למלאכי השרת

To see the quote of Reb Schwab click here 

 

 

 הרב הוטנר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









To see the memoirs of the אדר"ת click here 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב

הכי: רב גידל אמר: גדול שגדלו בשם המפורש, ורב מתנא אמר: האל הגדול הגבור והנורא. והא במערבא מתנו 

שהחזירו  -דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה 

ן בהיכלו, איה עטרה ליושנה. אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרי

נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו 

שאלמלא  -ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

תקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה לה

 אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו. -דתקין משה! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכתב מאליהו חלק א

https://drive.google.com/open?id=1nwMsJr_zg8hesp5FKWze42UpRLziKBUf




















To see Dr. Zeev Eleff's article click here 

 פסוק י פרק יב פרשת לך לךרש"ר הירש 

ויהי רעב בארץ. הסיפור הפותח במלים אלה יש בו כדי להתמיה במבט ראשון. אברהם עזב את הארץ היעודה 

לו; הוא לא בטח בה', הזן ומפרנס גם בארץ ציה; ונראים הדברים במבט ראשון, שהוא סיכן את שלומה המוסרי 

אפילו נאלצנו לגזור כדעת יהות, והנה, אפילו אין בידינו ליישב את כל התמ -של אשתו כדי להחיות את נפשו! 

רמב"ן: "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא את אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן 

הרי אין בכל זה כדי להביא  -יהרגוהו,... גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה מפני הרעב עוון אשר חטא" וכו', 

ולי ישראל כאידיאלים בתכלית השלמות; אין היא מאליהה אדם, ואין אותנו במבוכה. אין התורה מציגה את גד

היא אומרת על איש: "הנה לפני האידיאל, באדם זה הפך האלהי לאדם!" בכלל, אין היא מציגה את חיי שום 

למען נלמד ממנו מה טוב ומה ישר, מה נעשה ומה לא נעשה. אם התורה רוצה  -אדם כחיים לדוגמה ולמופת, 

דמות, שנוכל ללמוד מדוגמתה, הרי אין היא מציגה בן אדם, שיסודו מעפר ואפר, אלא הקדוש ברוך לצייר לנו 

הוא מציג את עצמו לדוגמה, והוא אומר: "הביטו אלי! עשו כמעשי! לכו בדרכי!" לעולם אל נאמר: מעשה זה הוא 

לא  -א מספרת מעשים שהיו, טוב וישר, שכן פלוני אלמוני עשה כן! התורה איננה "אוסף של מעשים טובים". הי

 אלא מפני שהם מעשים שהיו. -מפני שהם מעשים מופתיים, 

אין התורה מעלימה את השגיאות, השגגות והחולשות של גדולי ישראל; ודוקא על ידי כך היא מטביעה על 

, סיפוריה את חותם האמת. אולם, לאמתו של דבר, ידיעת חטאם של גדולי ישראל איננה מנמיכה את דמותם

בעצם החטא שחטאו. אילו הזהירו כולם כזוהר הרקיע ללא רבב ושמץ  -אלא להיפך: דמותם גדולה ומאלפת 

היו  -פגם, היינו סבורים שטבעם שונה מטבענו, והוא למעלה מהישג ידינו. ללא תאוה וללא מאבק פנימי 

ם יכולים להיות לנו מידותיהם הטובות רק תוצאה מטבעם הנעלה. לא בזכותם קנו את מידותיהם, ואין ה

למופת. טול לדוגמה את מידת הענוה של משה. אלמלא ידענו, שהוא עלול גם לכעוס, היינו סבורים, שמידת 

הענוה טבועה בו מלידה, ולא לנו ללמוד הימנה. רק משעה שאמר "שמעו נא המורים", הרי במקום שנמצא את 

עה רבה, בשליטה עצמית ובעידון עצמי; וכולנו מצוים ענוותנותו, שם נמצא את גדולתו: הוא קנה את הענוה ביגי

להידמות אליו, שכן כולנו מסוגלים לכך. ואין התורה מספרת על חטא, אלא אם כן ענשו בצדו. נלמד מחכמי 

והרמב"ן הוא בודאי מן הגדולים שבהם: לעולם אין זה מתפקידנו ללמד סניגוריה על גדולי  -התורה הגדולים, 

קים לסניגוריה שלנו, ואין הם סובלים אותה. התורה חתומה בחותמת האמת, ואמת היא קו ישראל. אין הם זקו

אילו נאלצנו באמת לומר כדעת הרמב"ן: "חטא אברהם חטא גדול  -יסוד של גדולי פרשניה ומוריה. כל זה 

 בשגגה".

 פרשת תולדות פרק כה פסוק כז הירש ר"רש

; הגדולים אבותינו במעשי, כגדולות קטנות, ושגיאות חולשות מלגלות חכמינו נמנעו לא מקום בשום'. וגו ויגדלו

 שלהם אחת הערה, כאן אף(. י, יב לעיל 'עי) לדורות לקחה את והאדירו, תורה הגדילו כך ידי - על ודוקא

 בחינוכם גם אלא - בתכונותיהם רק לא - היה העיקרי מקורו אברהם נכדי שבין העמוק הניגוד כי, לנו מרמזת

 תורה(, כד פסוק' עי) הנסתרות נטיותיהם להבדלי לב שמו לא, קטנים היו עוד כל(. יד, סג רבה בראשית) הלקוי

https://drive.google.com/open?id=1rhzmAhVqjFFAl915ktp9Vb4WoIyIqBEA


 לכוון יש(. ו, כב משלי' )וגו" דרכו פי על לנער חנך: "בחינוך גדול כלל ושכחו, לשניהם העניקו אחד וחינוך אחת

 וכך, נפשו בעמקי הרדומות והנטיות התכונות את ההולמת, בעתיד לו המיוחדת לדרכו בהתאם החניך את

 אך, בעיקרו ויחיד אחד הגדול היהודי התפקיד. כאחת והיהודית האנושית, הטהורה המטרה לקראת אותו לחנך

 .חייהם דרכי וכרבגווניות, האדם תכונות כריבוי, ורבגווניות רבות הגשמתו דרכי

 רק ראה לא, שלעתיד ישראל שבטי את בהם ראה והלה, אביהם ברכת את לשמוע יעקב בני נקבצו כאשר

; הלוחמים ושבט, האכרים שבט, הסוחרים שבט, המלוכה ושבט הלויה שבט שם עמד הנה; הוראה ומורי כהנים

 איש, "ברך הוא כולם את; התפתחותו דרכי כל ועל, הרבגווניות סגולותיו כל על, כולו העם עיניו לנגד שם עמד

 עם הכרותה' ה ברית כי. לו המיוחדות כסגולותיו איש איש(, כח, מט בראשית" )אתם ברך כברכתו אשר

, הרבגווניות צורותיהם כל על שלמים עם - חיי לבנות מטרתה; ורעננה שלמה, בריאה באומה חפצה, אברהם

 פחות לא, והאומץ הכוח. ומשפט צדקה לעשות' ה דרך לשמור: האחד הגדול התפקיד אל אותם לכוון מנת - על

 הגדול התפקיד את כולם יקיימו שונים ובמקצועות', לה העובדים גיבוריהם את שם ימצאו, והרגש מהמחשבה

 .הכלל של

 בהתאם, לו המיוחדת דרכו פי על האחת הגדולה למטרה חנכהו", דרכו פי על לנער חנוך" - כך משום דוקא

 אותם מחנך החיים הרגלי ובאותם, אחד לימודים ספסל על ועשו יעקב את המושיב. מנטיותיו לו הצפוי לעתיד

 גובר בחפץ החכמה ממעיין ישאב יעקב. מקלקל הוא מהם האחד שאת לו מובטח -, ומחשבה לימוד לחיי כאחד

, גדולה חיים תעודת אתם ויחד, הישנים הספרים את גבו מאחורי ישליך בו, ליום יצפה רק עשו ואילו, והולך

 .בה סולד הוא טבעו שמעצם ובדרך, צדדי - חד באופן רק אותה שהכיר

 הכוח, האומץ גם יכולים היאך, עצמם את לשאול הקדימו אילו, עשו לנפש לחדור ורבקה יצחק העמיקו אילו

 לא שלעתיד" הגיבור" אז כי', ה לעבודת שכם להטות אלה כל יכולים היאך - עשו בנפש הרדומים והגמישות

 אחים נשארים היו, השונות נטיותיהם כל על, ועשו יעקב. באמת'" ה לפני גיבור"ל אלא", ציד גיבור"ל הופך היה

 יודע ומי; יעקב של רוחו עם ברית כורתת עשו של חרבו היתה מראשית עוד; חייהם ובדרך ברוחם תאומים

 והיו הנערים משגדלו רק", הנערים ויגדלו: "היה כן לא אך. כך ידי על הימים לקורות צפוי היה שינוי איזה

 שונים כה היו, ולמדו נתחנכו, נתגדלו ויחד, יצאו אחד מרחם אשר אלה כי, לראות הכל הופתעו, לגברים

  '(.וכו 153' עמ' ח כרך, ישורון השוה. )במעשיהם ומנוגדים בטבעם

 את מציין ציד ידע איש: בעשו גם כן, היד משלוח - אהלים ישב ואילו, התכונה היא תם איש - שביעקב כדרך

 .היד משלוח את - שדה איש ואילו, התכונה

 טומן שאדם תכנית -" סוד. "הרוחני כיורשו נראה שעשו, נמרוד בענין כך על עמדנו וכבר", סוד"ל קרוב" צוד"

, הצייד של מדרכו. הקשיים כל על התגברות מתוך תכנית אותה ביצוע -" צוד; "הביצוע עת בוא עד, בחובו

 ובשטח, נכלים עשיית - עיקרו כל. להשחית מזימות חורש לבבו בסתר אך, התמימות בתכלית מופיע שהוא

 דרך אותה. לשעתו ומצפה מארב השם, בעצמו השליט אמנות את ידע, בציד בקי היה עשו. דיפלומטיה: אחר

 את עליו וכפתה, האמתי טבעו את דחתה רק, טבעו לעצם מנוגדת כה שהיתה, לעיל עליה שרמזנו, חינוך

". שדה איש"ל אותו שעשו והן, הללו הנטיות את פיתחה רק זו חינוך שיטת; הכושר לשעת המצפה, הסבלנות



 והיה, בכל עכשיו מאס הוא כך משום דוקא", המדרש בית ספסל" את חובש להיות אותו שאנסו משום דוקא

 .בחוץ כולו

 לבבו בתום. ואחידה תמה הויתו שכל, אליו מסור וכולו, אחד כיוון רק המכיר אדם", תם איש" יעקב היה לעומתו

 שמקום לאדם", אהלים יושב"ל היה כך ומשום, אברהם ולנכד יצחק לבן המסור, התפקיד את למלא ביקש

 מדרש" )בית קראו יעקב" - מכן לאחר שגם כדרך -, ומעשה תלמוד מקיים ובתוכה, האנושית בחברה פעולתו

 .האלהית ההנהגה של העליון הגילוי את והורה הכיר האנושית החברה בתוך(: ב, פא תהלים

 פסוק כא פרק כז פרשת תולדותרש"ר הירש 

אנחנו הולכים בעקבות רבותינו, ואין אנחנו רואים כחובתנו להיות סניגורים לאבותינו הגדולים, כדרך שגם דבר 

ה' אינו נמנע מלגלות בהם חולשות ושגיאות. אם רבקה ציותה על יעקב להטעות את אביו, הרי הכתוב אומר 

אחיך במרמה" )להלן פסוק לה(. ר' חנינא אומר )בראשית רבה סז, ד( ביחס למאורעות ללא כחל ושרק: "בא 

הפרק הזה: כל מי שהוא אומר שהקב"ה וותרן הוא, יתוותרון בני מעוהי, אלא מאריך אפיה וגבי דיליה, זעקה 

ה שנא' אחת הזעיק יעקב לעשו, דכתיב כשמע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה, והיכן נפרע לו בשושן הביר

ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד )אסתר ד, א, בדומה לבראשית כז, לד(. וכן הוא אומר במדרש תנחומא )עי' 

מהד' בובר, פ' תולדות סי' כד(: ג' דמעות הוריד עשו, אחת מימינו ואחת משמאלו ואחת נסתלקה בתוך עינו 

ב ושקט יביאנו לכלל מסקנה, בה תפוג אך אם עיון מיוש -והיא האכילתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש. 

הרבה ממרירותו של מאורע זה, הרי לא נכבוש אותה בלבנו, רק בשל החשש שניראה כסניגורים ומלמדי זכות. 

עוד יוותר הרבה המחוסר הצדקה, בפרט כאשר הוא נמדד באמת מדתה של אומה, הנקראת בשם הכבוד 

ך "ישרה", שחובתה להתרחק מכל עקמומיות למען כל "ישורון", והמצווה להשיג את כל מטרותיה רק בדר

 מטרה.

To see about the book הגדולים 

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=32233 

To see the מגילת ספר of Reb Yaakov Emden click here 

To see the  מוהר"ןחיי  about Reb Nachman of Breslov click here 

 רסיסי לילה אות מד -ר' צדוק הכהן מלובלין 

וידוע מה שמובא בזוהר )ח"ג רטז ריש ע"ב( דהיה ראוי להיות מתן תורה בדור המבול והיה אז גם כן משה 

רבינו ע"ה בשגם בגימטריא משה אלמלי זכו רק שבחטאם נתהפך שפע מי התורה למי המבול. וכן אמרו 

לק )סנהדרין קו בזבחים )קטז א( דבשעת מתן תורה נתקבצו אומות העולם לבלעם ]ולפי מה שאמרו בפרק ח

ב( דבלעם בן שלושים ושלוש נהרג והוא בשנת ארבעים ליציאת מצרים אם כן נולד שבע שנים אחר מתן תורה. 

וצריך לומר כמו דשורש נפש משה רבינו ע"ה נקרא משה כנ"ל דהיה בדור המבול וכן בתלמוד )שבת קא ב( 

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=32233
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=32233
https://drive.google.com/file/d/11K77jWOLxUq40FzBIwXOEuMcksQwmu4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Oo1-lH7UKnxOMcaSJBNYrV7GzKFkqUCd


בינו ע"ה. כך בלעם הוא כנגד הדעת משה שפיר קאמרת על איזה תלמיד חכם בדור שיש בו מחכמת משה ר

 דסיטרא אחרא ההתבוננות דאומות העולם בדעתן נקרא שנתקבצו לבלעם: 

וכיוצא בזה מה שאמרו )סוטה יא א( דהיה מיועצי פרעה ולפי זה האריך ימים הרבה מאד והרי אמרו )סנהדרין 

דיועץ פרעה היה בלעם אחר זקינו קו ב( אנשי דמים ומרמה לא יחצו וגו' )תהלים נה, כד(. ובספר הישר כתב 

של זה אבל לשון חז"ל לא משמע כן. וכן מה שאמרו )סנהדרין קו א( על )במדבר כד, כא( וירא את הקני וגו' עמי 

היית בעצה וכו'. אבל הכוונה כמו שכתבתי דשורש הדעת דסיטרא אחרא נקרא בלעם בין שהיתה מלובשת 

מו[ שמא הקדוש ברוך הוא מביא מבול שכפי ענינם היו חושבים באיזה נפש פרטי בין שהיתה בדעת פרעה בעצ

שפע מי תורה הבא לעולם למי מבול. ואם כן עוג שניצול ממבול הרי היה לו קצת שייכות בהכרח לתורה. וכל 

שכן לפי מה שמובא )פרקי דרבי אליעזר פרק טז( דהוא אליעזר עבד אברהם שהיה דולה ומשקה מתורת רבו 

מרו בנדה )סא א( סיחון ועוג אחים בני אחיה בר שמחזאי נראה דגם סיחון כמוהו פלט ממבול. )יומא כח ב(. וא

 וזה כל שבחם למלכים גדולים ואדירים בגובה וחוסן היינו במעלות רוחניות וגבורה דכבישת היצר:

 סימן רט ח"א אגרות חזון איש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב

ם. אמר: למחר נפתח בחברין. אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה. אמר: חברך רב אשי אוקי אשלשה מלכי

אמר ליה: מהיכא דבעית  -אמר ליה: לא ידענא.  -וחבירי דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא? 

 -אמר ליה: אגמריה לי, ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא.  -למישרא המוציא לא גמירת, וחברך קרית לן? 

: מהיכא דקרים בישולא. אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה

 .הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי. למחר אמר להו לרבנן: נפתח ברבוותא -אמר ליה: אי הות התם 

 רב שלמה וולבה
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INTRODUCTION:  
THE STORIES WE TELL

To pay for my father’s funeral  
I borrowed money from people 
He already owed money to. 
One called him a nobody. 
No, I said, he was a failure. 
You can’t remember 
A nobody’s name, that’s why 
They’re called nobodies. 
Failures are unforgettable.

—Philip Schultz, “Failure”

A man of genius makes no mistakes; his errors are volitional and are the portals 
of discovery. 

—James Joyce, Ulysses

Jews, said Rabbi Nahman of Bratslav, as opposed to other cultures, do not 
tell stories to lull children to sleep but rather to wake them up. But what 
are those stories, in fact, that wake us up? Typically, Jewish storytelling is 
associated with lofty tales of hagiographic piety that recount the greatness 
and righteous deeds of religious leaders. This, however, is not one of those 
stories. This is a story of sin and failure and its place within Jewish thought 
and life. It is not a racy exposé or tell-all but a frank and honest discussion 
of some of the lesser known aspects of sin and failure and their place within 
Judaism. Ultimately it is a story that I hope wakes up some who seem to be 
drifting asleep.
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Judaism has a complex relationship with failure and sin, particularly 
as it relates to storytelling. In 2002 Rabbi Nathan Kaminetsky published 
a book entitled Making of a Godol. The book was intended to be a mul-
ti-volume biography of his father, Rabbi Yaakov Kaminetsky (1891–1986). 
Only one volume, which covered the first two decades of his father’s life, 
was published. As a book it is nearly unreadable. There are a little more 
than sixty pages covering the sequential life of Rabbi Yaakov’s early years; 
the other twelve hundred pages or so comprise confusing footnotes and 
excurses delving into each detailed aspect of his life. When it was first pub-
lished, hardly anyone cared to read it. And then it was banned.1 A group 
of rabbis in Israel felt that the book was disparaging of the Jewish leaders 
of previous generations. Their claim was not without merit. Making of a 
Godol is certainly not your typical religious storybook. For outsiders to 
the Orthodox community the offending passages seem entirely innocuous. 
But for those who were raised listening to their parents read saintly tales of 
rabbis from previous generations, it was certainly jarring to discover that 
Rabbi Aharon Kotler wrote love letters to his fiancée. Or that the famed 
Rabbi Yisrael Meir Kagan, known as the Hafetz Hayyim, struggled with 
depression. Or that Rabbi Yisrael Salanter smoked cigarettes. These were 
not the stories that mothers told their children. Jewish stories, it seemed, 
should be carefully sanitized to avoid sullying the reputation of their pro-
tagonists or, more dreadfully, the ears of the reader. 

Sanitized stories and ideas are certainly an important part of Jewish 
education. Rabbi Shimon Schwab admirably defended the importance of 
sanitized storytelling. He writes: 

What ethical purpose is served by preserving a realistic historic picture? 
Nothing but the satisfaction of curiosity. We should tell ourselves and our 
children the good memories of the good people, their unshakeable faith, their 
staunch defense of tradition, their life of truth, their impeccable honesty, their 
boundless charity and their great reverence for Torah and Torah sages. What 
is gained by pointing out their inadequacies and their contradictions? We 
want to be inspired by their example and learn from their experience.2 

He is not wrong. I, for one, am glad that my mother did not tuck me in 
at night reading to me the litany of mistakes and infractions committed 
by rabbis throughout history. It does not bother me when I read a rab-
binic biography that exclusively recounts the piety and holiness of leaders 
from previous generations. In fact I find it inspiring. Others may find that 
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sanitized stories are left with a hospital-like, uncomfortable odor when 
they are stripped of their more historical—and often borderline-heretical—
aspects. I don’t. So why spend so much time discussing sin and failure? 

The Stories We Tell

An Emory University study illuminates the importance of discussing sin 
and failure. Dr. Marshall Duke, along with his Emory colleagues Robyn 
Fivush and Jennifer G. Bohanek, designed a survey called “Do You Know,” 
which asks children questions about their family narrative. 3 Do you know 
how your parents met? Do you know where your grandparents grew up? 
Which person in the family do you act most like? They formed a list of 
twenty questions about family narrative and discovered that the more 
children knew about their family, the better they thrived when faced with 
adversity. Based on these questions, they then explored the different sorts 
of narratives that shape families. As recounted by Bruce Feiler in his New 
York Times column “The Stories That Bind Us,” they found there are essen-
tially three thematic narratives that families tell. Feiler writes:

First, the ascending family narrative: “Son, when we came to this country, 
we had nothing. Our family worked. We opened a store. Your grandfather 
went to high school. Your father went to college. And now you. . . . Second 
is the descending narrative: “Sweetheart, we used to have it all. Then we lost 
everything.”4

The narrative, however, that cultivated the most resilience and strength 
among families was the third type, which Duke calls “the oscillating family 
narrative.” This form of family narrative integrates moments of success—
wealth, marriages, promotions—with moments of failure such as illness, 
layoffs, and death. When children hear their family’s oscillating narra-
tive and know that nonetheless their family persevered, a sense of cour-
age and resilience is conveyed that will allow them to transcend their own 
moments of tribulation. “The bottom line,” writes Feiler, “if you want a 
happier family, create, refine, and retell the story of your family’s positive 
moments and your ability to bounce back from the difficult ones. That act 
alone may increase the odds that your family will thrive for many genera-
tions to come.” 

Like family, religion is also a story. It begins with biblical stories but 
is perpetuated with the continued traditions each family tells. Moments of 
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doubt, moments of inspiration, transitions toward observance and jour-
neys away—our religious practice is informed by different forms of narra-
tive. The Bible itself compares life to a book, each life containing a different 
story.5 

What stories, then, does Judaism tell? For many it is an ascending nar-
rative with a secular beginning and a religious destination. Others follow 
a descending narrative in which religious life was primarily an exit door 
from behavioral constraints and theological frustration. I hope this book, 
with its candid look at sin and failure, helps others develop an oscillating 
narrative about their Judaism. Granted, sin and failure cannot be the only 
stories we tell, and this book thus shouldn’t be the only book on anyone’s 
shelf. But a book about sin still serves a purpose of sorts and its presence on 
our shelf helps ensure we tell the right stories. 

Rabbi Yitzhak Hutner (1906–80) was no stranger to oscillating narra-
tives. Born in Warsaw, he narrowly missed the 1929 massacre in Hevron. 
He spent time studying at the University of Berlin before eventually set-
tling in the United States, where he led Yeshivat Rabbeinu Chaim Berlin in 
Brooklyn. In September 1970, while traveling with his daughter, her hus-
band, and a student, his plane was hijacked by the Popular Front for the 
Liberation of Palestine. Throughout the harrowing ordeal he managed to 
maintain his dignity. When offered a can of soda by one of the terrorists, 
Rabbi Hutner, known for his sharp wit and humor, reminded the terror-
ist that he prefers his Pepsi cold. While he survived the ordeal, a finished 
manuscript of his book on Shavuot was lost and had to be rewritten from 
scratch. Aside from the theologically complex and sophisticated volumes 
of writing he left, Rabbi Hutner also stands out as a moving advocate for 
the oscillating narrative, particularly in his published correspondence. 

“Everyone is in awe of the Hafetz Hayyim,” writes Rabbi Hutner, refer-
ring to Rabbi Yisrael Meir Kagan of Radin (1838–1933), who wrote a famed 
compendium on proper speech in Jewish law.6 But who actually considers, 
he asks, how many struggles, difficulties, and battles the Hafetz Hayyim had 
to wage in order to develop his famed meticulousness with language? This 
is likely the most oft-cited letter of Rabbi Hutner and for good reason. The 
letter, which begins by lamenting the hagiographic nature of rabbinic nar-
ratives, reminds a student that greatness does not emerge from the serenity 
of our good inclinations but from our struggles with our baser tendencies. 
The verse in Proverbs (24:16), “the righteous fall seven times and stand up,” 
has been perennially misunderstood. It is not despite this failure that the  
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righteous stand up—it is because of the fall that the righteous are able to 
stand confidently. Greatness does not emerge despite failure; it is a product 
of failure. 

But our narratives, both personal and religious, have become warped. 
We think of success as a sequential line that over the course of time points 
upwards. Instead, success in any endeavor is a winding, meandering jour-
ney with many false starts, unfulfilled promises, and public failures. The 
distinction between the straight, sequential narratives we tell and those 
more winding and twisted stories we actually live are reflected in the 
Hebrew words for song. Throughout Psalms, the words shir [שיר] and 
mizmor [מזמור] frequently appear as synonyms for hymns. What is the dif-
ference between the words shir and mizmor? A shir shares the same root as 
the word shura [שורה], the Hebrew word for straight line. Shirah are our 
songs of appreciation for those sequential moments of accomplishment in 
our life as well as prayers that the trajectory of our life should proceed 
accordingly. The root of the word mizmor is zemer [זמר]—the Hebrew word 
for a vine. Vines loop, twist, and curve. During moments of setback and 
failure, mizmor is a reminder that those moments are part of our song as 
well. Life surely will be comprised of lines and vines, moments of shir and 
mizmor—both, however, must be sung. 

Our Story, in Blurbs

Nothing highlights our complicated relationship with religious narrative 
better than the narratives we tell about ourselves. But when, honestly, are we 
ever telling our narrative truthfully? The culprit for our narrative neurosis is 
the typical structure of our bio blurbs. You may have seen a bio blurb for an 
author or a scholar-in-residence. They look something like this:7

After graduating from Harvard University, John Leiner received the prestigious 
MacArthur Genius Grant. A gifted teacher who has lectured throughout the 
world, Dr. Leiner is currently the CEO of the Leiner Foundation. His daily 
insights can be found at JohnLeiner.com.

Sound familiar? 
I find bio blurbs very eerie, like looking at a photoshopped family 

photo. Vague phrases are always used like “sought-after speaker” and 
“internationally-renowned” that would seem narcissistic if spoken but are 
strangely accepted practice in bio blurb writing etiquette. 
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The absurdity of the bio blurb is only fully realized after writing one’s 
own. The first realization that immediately descends is that everyone writes 
his own bio blurb. Granted, we collectively suspend disbelief and pretend 
it came from our personal PR department, but privately we all smirk as we 
imagine our friends and mentors struggling over which superlatives they 
could convincingly describe themselves with. 

As Orwell noted, “Autobiography is only to be trusted when it reveals 
something disgraceful. A man who gives a good account of himself is prob-
ably lying.”8 If good biographies tell a proper story of nonsequential suc-
cess, bio blurbs are the fun house mirrors that portray success as a pristine 
linear progression without the blemish of failure. But a bio blurb that is 
merely successes—our own ESPN highlight reel—sends the wrong message 
to others and paints a stilted portrait of ourselves. 

Rabbi Menachem Mendel Morgenstern, the famed rabbi of Kotzk, 
once said, “I like to keep my good deeds private and my failures public.” 
Of course we should be proud of our successes, but both for a more honest 
reflection of life and as a sign of encouragement and solidarity to anyone 
who has just received a first (or fiftieth) thin envelope, perhaps we can do 
a better job of integrating life’s failures within our typically self-obsessed 
bio blurbs. It’s great to list all of your successes in three to five short sen-
tences, but maybe if one of those sentences were a failed project, rejected 
application, or unexpected difficulty, even our successes would seem more 
lively. It may only take one sentence to remind yourself that you can laugh 
at yourself. It’s only one sentence to tell others that life will always have its 
disappointments. It’s a one sentence tribute to one of the thin envelopes 
you have received in your life. 

I am not suggesting a major revolution, just a cute little ploy that might 
help paint a more accurate picture of your life’s oscillating narrative.9 

In fact, I’ll start with mine. 

David Bashevkin is the Director of Education for National NCSY and is 
pursuing a doctorate in public policy and management at The New School’s 
Milano School of International Affairs. He was rejected from the Wexner 
Graduate Fellowship. Twice.
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