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 צדקת הצדיק אות קנד -ר' צדוק הכהן מלובלין 

אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצה לומר שיש להשם יתברך עסק כשם שצריך 

עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה וגו' )יונה ד' י'( וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי 

 נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו.

אמת במדבר פרשת קרח שנה תרמזשפת   

והענין עפ"י מ"ש אא"ז מו"ר ז"ל על המשנה אם אין אני לי מי לי כי כל אדם נברא לתקן דבר מיוחד שאין אחר 

 יכול לתקן וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר.

 הגר"ח מבריסק

 

 



 הבית יעקב מאיזביץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תצה מצוה החינוך ספר

 ופטור וחייב וטהור וטמא ומותר באסור התורה בדרכי אותנו שיצוו מה כל ולעשות הגדול דין בית בקול לשמוע

 יגידו אשר הדבר פי על ועשית'[, י, ז"י דברים] נאמר זה ועל, בדתנו ותיקון חיזוק שהוא להם שיראה דבר ובכל

 ואין. תעשה לך יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על, הדבר לחיזוק[ א"י, שם] בסמוך ונכפל, לך

 או בהן נדרשת שהתורה ההיקשים מן בהיקש שיוציאוהו הדבר או מדעתם הם שיראוהו הדבר בין בזה הפרש

. להן לשמוע חייבין אנו הכל על, כן שהדבר להן שיראה אחר ענין בכל או התורה סוד שהוא עליו שיסכימו הדבר

 זו, תעשה לך יאמרו אשר המשפט ועל[ כאן] בספרי לברכה זכרונם אומרם עשה מצות ממנין שזה והראיה

 .עשה מצות

 ובכלל. יורו אשר כל לעשות מצווין שהכל, ונקבות בזכרים בירושלם הגדול דין שבית בזמן זו מצוה ונוהגת

 וכמו, בזמננו בינינו יהיה אשר הגדול החכם כלומר, השופט כמצות וזמן זמן בכל ולעשות לשמוע כן גם המצוה

, בדורו כשמואל בדורו יפתח, ההם בימים יהיה אשר השופט ואל[ ב"ע ה"כ השנה ראש] לברכה זכרונם שדרשו

 .בדורו לשמואל כמו בדורו יפתח בקול לשמוע עלינו שמצוה כלומר

 ב עמוד צ דף חולין מסכת בבלי תלמוד

 והדעת, באחת אלא נוהג אינו: אומר יהודה רבי דתניא, יהודה כרבי לא מתניתין. שמאל של ובירך ימין של בירך

 ספוקי דלמא או, תורה דעת - דעת ומאי, יהודה לרבי ליה פשיטא מיפשט: להו איבעיא. ימין של את - מכרעת

 .נוטה דעת - דעת ומאי, ליה מספקא

 אות ד )בסוף סי' רמב(קיצור בהנהגת איסור והיתר ש"ך 

וכל זה שכתבו היינו בסתם אבל אם תמצא לפעמים עוד צד היתר אחר הן מן הש"ס או שקול הדעת וכיוצא בזה 

יש לעשות כפי מה שיראה בעיניו ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות אם הוא בר הכי שיודע להכריע ולהבין 

מצא באיזה מקומות בש"ס ופוסקים דברים סותרים לכללם אלו הוא מפני שיש שם ולהורות, ומטעם זה אם ת

 איזה צד או טעם אחר:

 

 

 

 

 









Dear Rav Dovid Shlita: 

Thank you again for the opportunity to help you be Michazek the Jewish world. I love listening 

to the wealth of information you present in Halacha as well as the general knowledge that 

helps make it up.  

When I am invited to Rabbeinu Yitzchak Elchanan to speak to their parallel courses in 

pastoral education, I stress the fact that Rabbonim and psychologists/therapists are not the 

same. I think the Rav needs to know what his role in the pastoral is. A Rav should use the 

first opportunities to get a footing on what his Baalei Batim need -- if it is guidance from whom 

should it come. If it is Psak, then the Rav plays that role. If it is a mental health referral, the 

Rav is there to be a resource to help the person get to the proper resource. Sometimes the 

rav needs to be the virtual hand-holder to shepard a Baal HaBayis and/or a family to the right 

place and then to encourage the family to work together in order to achieve success. Most 

often (and I do not think that this point came out clearly enough but cannot be stressed 

enough), the Rav should NOT be playing a therapist role. He cannot wear two hats at once -- 

and most likely is not trained to be a therapist in the first place.  

Here are some of the resources that we discussed today that you may find important for the 

Talmidim of the "Yeshiva Shel Maalah" to be able to access:  

The adultery article I mentioned :  https://www.torahmusings.com/2014/01/when-a-friend-

commits-the-ultimate-indiscretion/  

Here is a parallel Teshuva in שו"ת אשר חנן ח"ח סי' רח (click here). 

Rav Moshe's view on Therapists (אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נז click here).  (In the 70s the 

therapists were definitely biased and much more geared toward a psychoanalytic view much 

of which was antithetical to the Torah. Today there are Frum psychoanalysts <I am not one> 

who synthesize their approach to conform with Torah values>. People like Dr. Moshe HaLevi 

Spero in Israel and Rabbi Dr. Bentzion Sorotzkin have written on this subject quite well :  

 

https://www.torahmusings.com/2014/01/when-a-friend-commits-the-ultimate-indiscretion/
https://www.torahmusings.com/2014/01/when-a-friend-commits-the-ultimate-indiscretion/
https://drsorotzkin.com/
https://drive.google.com/file/d/1saXb6UdLMluH3cTnBXCZ3F9poiaFHBE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JKg1kulaIFcq3wQvpEmn0CbdqcQZjXJN/view?usp=sharing


But See the Rav Affalo Teshuva here 'מ שו"ת אשר חנן ח"ו סי  (click here). Here he tells 

someone who asks not to go to the Rav for treatment -- but to go to the therapist instead.  

The cursing issue was discussed by my dear friend Rav Aryeh Leibowitz 

here: http://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/887816/rabbi-aryeh-lebowitz/from-the-rabbi-

s-desk-a-profane-therapy/ 

Respectfully, 

Jonathan Schwartz  

 

 

 

 

http://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/887816/rabbi-aryeh-lebowitz/from-the-rabbi-s-desk-a-profane-therapy/
http://www.yutorah.org/sidebar/lecture.cfm/887816/rabbi-aryeh-lebowitz/from-the-rabbi-s-desk-a-profane-therapy/
https://drive.google.com/file/d/1BCge-M0oxryYyfBhXAhKFmmGIXGXjZyo/view?usp=sharing








Selected emails from our listeners 

Thank you again for the wonderful program this week. I just wanted to let you know that in Israel I know of two 

programs that do similar prepping for Rabanim. The Jerusalem Kollel of R Yitzchak Berkovits (which I'm 

affiliated with) goes to Ner Lellef for classes on rabbinic counseling among other topics. R Leib Kelleman 

started a few years ago The Center for Kehilla development, which is a 5 year intensive training program for 

Rabanim, also does training on these areas. 

Have a wonderful week! 

All the best, 

Shmuli Kaufman 

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the show (1) click here 

Comments on the show (2) click here 

 

https://drive.google.com/file/d/1XSxyu5qxGe-ngO5eJVkT_jj_y3ykPq6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MEo-nFMX1eBtF89jpBezGpG8iAO_xjBB/view?usp=sharing



