With All of Your
Efforts
Mitzvah number 149 according to the
Sefer HaChinuch prohibits the Kohanim
from entering the Beis HaMikdash
wearing long hair. The holiness of the
Beis HaMikdash requires the Kohanim to
sanctify it using every means within their
power. As the Sefer HaChinuch explains
(mitzvah number 95), Hashem wants His
children to attain the highest levels of
purity and holiness. To accomplish this
we need a place that is sacred and free
from even the smallest impurity. Only
there can we totally purify our thoughts
and our hearts. What makes the Beis
HaMikdash so holy? Our efforts to
sanctify
it.
Any
action
that
is
counterproductive diminishes the purity.
The Gemora (Brochos 8a) states that from
the day that the Beis HaMikdash was
destroyed, Hashem's only possessions in
this world are the Jews who observe the
halacha. Since the Divine Presence is not
felt in the Beis HaMikdash, it rests only
upon those Jews who observe the
halacha. Therefore, just as we put our full
strength into sanctifying the Beis
HaMikdash, so too we must observe the
halacha with all of our efforts.
Kinderlach . . .
We are all striving to follow the halacha.
Whatever you do, don't you always
want to do your best? To do your best
you have to refrain from
counterproductive activities. The Torah
relates that a Kohen’s long hair in the Beis
HaMikdash is detrimental. You might say,
“What difference does the length of his
hair make in his service to Hashem?” You
see that it makes a big enough difference
for the Torah to prohibit it. Similarly, he
cannot serve with torn clothing. We can
never think, children, that anything we do
is unimportant. Even maintaining a neat
appearance is part of Avodas Hashem. We
want to observe the halacha as perfectly
as possible. We want all of our activities to
bring us closer to Hashem, and thereby
increase His Presence in the world.

Fly, Kinderlach,
Fly
“Come, Avi. Let’s learn the parasha
together.”

“Thank you, Abba! Learning with you is
my biggest treat.”
“Let’s read the first verse, Avi.”
“‘It was on the eighth day, Moshe
summoned Aaron, his sons, and the
elders of Israel’ (Vayikra 9:1). This is one
of the many places in the Torah that the
zekaynim – the elders of Israel – are
mentioned.”
“Who were they, Abba?”
“The Medrash Rabba (Vayikra 11:8)
expounds upon this very subject, Avi.
Rebbe Akiva said, ‘Yisrael is compared to
a bird. Just as a bird cannot fly without
wings, so too Klal Yisrael cannot do
anything (to sustain themselves) without
their zekaynim.’ Rebbe Shimon Bar
Yochai added, ‘Hashem granted honor to
the zekaynim, not in one place in the
Torah, not in two places, rather in
many places. They are honored
at the sneh (burning bush),
when Hashem said, ‘Go and
gather the ziknei Yisrael’
(Shemos 3:16). Similarly,
in Mitzrayim, at Har
Sinai, and at the Ohel
Moed
(Tent
of
Meeting)
Hashem
summons them by
name, giving them
special kovod

(honor). In the future, in the times of
Moshiach (speedily in our days), they will
also receive special treatment.”
“Why are our zekaynim given such special
treatment, Abba?”
“That is a good question, Avi. Let us first
see who they are. The Gemora
(Kiddushin 32b) states that a ‘zoken’ is a
chochom – one who has acquired
wisdom. The ziknei Yisrael are our
chachomim – our greatest Torah sages –
who guide the nation with their wisdom.
They receive the special honor of Kovod
HaTorah, honor given to the Torah,
which they represent. They are also the
wings that enable Klal Yisrael to fly.”
“That parable is a bit difficult to
understand, Abba.”
“Rav Zalman Sorotzkin, in his sefer
‘Oznayim LiTorah’ also felt that this
needs
explanation.
Therefore,
he
expounds on this parable. What is the
difference between the bird and other

animals?”
“Other animals can only move on the
ground. A bird can fly in the air.”

“Excellent, Avi. A bird can reach the
highest heights. In order to do this, he
needs a different set of limbs from all
other animals. Land bound creatures
travel on their legs. One step at a time,
they get to their destination. Birds also
have legs. The Almighty could have made
them fly with their legs. He did not,
however. He gave them special limbs –
wings. So too it is with the Jewish people.
We have ‘legs’ like the other nations of
the world. However, we have something
special that they do not have – ‘wings’.
Our ‘wings’ are our zekaynim. They give
us the ability to fly to the greatest
spiritual heights. When we follow their
sage leadership, guided by the Divine
wisdom of the Torah, we soar to
exalted madraygos (spiritual levels).
When we are inspired by their saintly
deeds, we glide up to the heavenly
levels. Sadly, if we do not listen to them,
we are like a bird that does not use his
wings. We just plod along the ground like
everyone else, stuck in the muck with the
other nations.”
“Abba, I want to fly!”
“You will, Avi, you will. Just keep
listening to your Rebbe and learning from
him. Absorb the Torah of your Rosh
Yeshiva. Learn from the righteous deeds
of your Mashgiach (spiritual mentor).
They all follow Daas Torah – the wisdom
of our Gedolim, who are the ziknei
Yisrael of our generation. When you
follow them, you yourself are following
the ziknei Yisrael. They will give you the
wings to fly, Avi. May Hashem help you
to soar to the highest heights.”
“Amen!”
Kinderlach . . .
Take a look up into the skies and watch
the birds fly. They flap their wings to
reach the height that they want, and then
they glide. If they want, they can soar
higher and higher. For them, “the sky is
the limit.” So too it is with us. We also
have wings, kinderlach. Our gedolim, the
Torah leaders who are the ziknei Yisrael of
our generation, are our wings. Their
Torah wisdom, guidance, and exemplary
deeds give us the ability to fly. Listen to
them! Learn from them! Emulate them!
Kinderlach, you will use your “spiritual
wings” to soar to the greatest madraygas.
Fly, kinderlach, fly!
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מצוה קמ"ט עפ"י ספר החינוך ,אוסרת על הכהנים להכנס לבית
המקדש בשיער פרוע ולא מסופר .קדושתו של בית המקדש
דורשת מן הכהנים לקדש אותו בכל האמצעים העומדים לרשותם.
כמו שמסביר ספר החינוך )מצוה צ"ה( ,ה' רוצה שבניו יגיעו
לדרגות הגבוהות ביותר של קדושה וטהרה .כדי להשיג זאת ,נחוץ
מקום מקודש ונקי מכל טומאה שהיא .רק במקום כזה נוכל לטהר
לחלוטין את מחשבותינו ואת ליבנו .מה גורם לבית המקדש להיות
קדוש כל כך? המאמצים שאנו משקיעים כדי לקדש אותו .כל
פעולה המנוגדת לך ,פוגמת בקדושתו .הגמרא )ברכות ח' ,א'(
אומרת שמיום שחרב בית המקדש ,אן לקב"ה בעולמו אלא ד'
אמות של הלכה ,כלומר ,יהודים המקפידים על ההלכה .מכיוון
שאין מרגישים את השכינה בהעדר בית המקדש ,היא שורה רק
על אלה המדקדקים בהלכה .משום כך ,כמו שאנחנו משקיעים את
כל כוחותינו כדי לקדש את בית
המקדש ,כך עלינו להשקיע את כל
המאמצים כדי לדקדק בהלכה.
ילדים יקרים . . .
כולנו משתדלים להקפיד על ההלכה.
נכון שכל דבר שאתם עושים אתם
תמיד רוצים לעשות אותו על הצד הטוב
ביותר? כדי לעשות דברים על הצד הטוב
ביותר ,עלינו להמנע מלעשות מעשים הסותרים
אותם .התורה אומרת ששיער ארוך של כהן
בבית המקדש מזיק .היינו יכולים לשאול" ,האם
אורך השיער של הכהן משפיע על עבודת ה' שלו?"
אתם רואים שכן משום שאחרת התורה לא היתה
אוסרת זאת .באופן דומה ,אין הוא יכול לעבוד בבית
המקדש בבגדים קרועים .זכרו תמיד ,כל דבר
שאנחנו עושים הוא חשוב .אף פעם
אסור לנו לחשוב אחרת .אפילו
שמירה על הופעה נאה ומסודרת היא
חלק מעבודת ה' .אנחנו רוצים לדקדק בהלכה
עד כמה שרק אפשר .אנו רוצים שכל פעולותינו יקרבו אותנו אל ה'
ועל ידי כך יגבירו את הרגשת נוכחותו בעולם.
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"בוא ,אברימי .בוא נלמד את הפרשה ביחד".
"תודה לך ,אבא! הלימוד איתך הוא ההנאה הגדולה ביותר שלי".
"הבה נקרא את הפסוק הראשון ,אברימי' :ויהי ביום השמיני קרא
משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל' )ויקרא ט' ,א'( .זהו אחד
המקומות בתורה שבו מוזכרים הזקנים".
"מי הם היו ,אבא?"
"המדרש רבה )ויקרא י"א ,ח'( עוסק בנושא זה בדיוק ,אברימי .ר'
עקיבא אומר שם' :נמשלו ישראל לעוף .מה העוף הזה אינו פורח
בלא כנפיים כך ישראל אין יכולים לעשות דבר ]כדי לקיים את
עצמם[ חוץ ]ללא[ מזקניהם '.ומוסיף שם ר' שמעון בר יוחאי' :לא
במקום אחד ולא בשני מקומות מצינו שחלק הקב"ה כבוד לזקנים,
אלא בכמה מקומות .בסנה – לך ואספת את זקני ישראל '.וכן
במצרים ,בהר סיני ובאוהל מועד קורא להם ה' בשמם ,ומכבדם
כבוד מיוחד .ובעתיד ,בימות המשיח )במהרה בימינו!( הם גם כן
יקבלו יחס מיוחד".
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"מדוע מקבלים הזקנים שלנו כבוד כזה ,אבא?"
"שאלה טובה ,אברימי .הבה נראה מי הם .הגמרא )קידושין ל"ב
ע"ב( מציינת ש'זקן' משמעו חכם – זה קנה חכמה .זקני ישראל הם
החכמים שלנו – גדולי התורה שלנו – המנהיגים את העם
בחכמתם .הם זוכים לכבוד מיוחד ,כבוד התורה ,שאותה הם
מייצגים .הם גם הכנפיים המאפשרות לכלל ישראל להמריא".
"קצת קשה לי להבין את המשל הזה ,אבא".
"הרב זלמן סורוצקין בספרו 'אזניים לתורה' גם כן הרגיש שיש
להסביר זאת .ולפיכך ,הוא הרחיב בנושא משל זה .מה ההבדל בין
עוף לבין בעלי חיים אחרים?"
"בעלי חיים אחרים יכולים לנוע רק על פני האדמה .העוף יכול
לעוף באוויר".
"מצויין ,אברימי .העוף יכול להמריא לגבהים עצומים .כדי לעשות
זאת ,הוא נזקק לאיברים אחרים מאלה של בעלי החיים האחרים.
בעלי חיים ארציים הולכים על רגליהם; הם מגיעים
ליעדם צעד אחר צעד .גם לעופות יש רגליים.
הבורא יתברך היה יכול לאפשר להם לעוף
בעזרת רגליהם ,אך לא כך הדבר .הוא נתן
ִם עם
להם איברים מיוחדים – כנפיים .כך ע
ישראל .יש לנו 'רגליים' כמו לכל שאר אומות
העולם .אך יש לנו משהו מיוחד שאין להם
– 'כנפיים' .ה'כנפיים' שלנו הם הזקנים
שלנו .הם הנותנים לנו את היכולת להמריא
לגבהים רוחניים אדירים .כאשר אנו
נשמעים להנהגת הזקנים ,שהם עצמם
מונהגים על ידי החכמה האלוקית של התורה,
אנו מגיעים למדרגות רוחניות נעלות .כאשר אנו
לומדים ממעשי הצדקות שלהם ,אנו ממריאים
לדרגות רוחניות גבוהות .ואם איננו מאזינים
להם ,אנו כמו עוף שאינו משתמש בכנפיו:
אנו הולכים לנו על האדמה כמו כל
שאר בני האדם ,שקועים בבוץ".
"אבא ,אני רוצה לעוף!"
"אתה תעוף ,אברימי ,וגם תמריא.
המשך להאזין לרבי שלך וללמוד
ממנו .ספוג את תורת ראש הישיבה שלך.
למד ממעשי הצדקות של המשגיח בישיבה.
כולם הולכים אחר דעת תורה – חכמת גדולי
ישראל ,שהם זקני ישראל של דורנו .כאשר תלך בעקבותיהם ,הרי
תלך בעקבות זקני ישראל .הם יתנו לך כנפיים שבעזרתם תוכל
להמריא .אברימי .יהי רצון שה' יעזור לך להגיע לשחקים".
"אמן!"
ילדים יקרים . . .
הביטו בשמיים ,בציפורים המתעופפות .הן מנפנפות בכנפיהן כדי
להגיע לגובה הרצוי להם ,ואז הן דואות .אם הן רוצות בכך ,הן
יכולות להמריא עוד יותר גבוה .עבורם – 'השמיים הם הגבול' .כן
הדבר איתנו .יש לנו כנפיים ,ילדים יקרים .הגדולים שלנו ,גדולי
התורה ,שהם זקני ישראל של דורנו – הם הכנפיים שלנו .חכמת
התורה שלהם ,ההנהגה שלהם ומעשיהם המופתיים מעניקים לנו
את היכולת לעוף ,להמריא .האזינו לדבריהם! לימדו מהם! נהגו
כמותם! ואז ,ילדים יקרים ,תשתמשו ב'כנפיים הרוחניות' שלכם כדי
להמריא למדרגות גבוהות .המריאו ,ילדים ,המריאו!
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