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THIS PARSHA SHIUR IS SPONSORED BY SUSAN GRAYSEN IN MEMORY OF HER HUSBAND,  

WILLIAM GRAYSEN, BEIL BEN MOSHE Z"L, WHOSE YAHRTZEIT IS ON 25 AV 
 
1. DEVARIM 14:1 – CHILDREN OF GOD DON’T MOURN TOO MUCH 
 

ֹל םֶכיֵק0ֱא 'הַל םֶּתַא םיִנָּב תֵמָל םֶכיֵניֵע ןיֵּב הָחְרָק ּומיִֹשָת ֹאלְו ּודְדֹגְתִת א֣  
הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַע רֶשֲא םיִמַעָה לֹּכִמ הָֻלגְס םַעְל ֹול תֹויְהִל 'ה רַחָּב Eְבּו Eיֶק0ֱא 'הַל הָּתַא ׁשֹודָק םַע יִּכ   

 

You are children of God your God. You shall not gash yourselves or shave the front of your heads 
because of the dead. For you are a people consecrated to God your God: God your God chose you from 
among all other peoples on earth to be His treasured nation.  
 
2. ANCIENT MOURNING RITUALS 
 

Pre-Biblical mankind was divided into innumerable religious sects. These pagan sects had unique 
means of conveying their dead to the afterlife. The acts of cutting and tattooing, both of the corpses in 
preparation for the afterlife and the bereaved as a mourning practice, were widespread. The Pagan 
rituals of cutting and tattooing at funerals was believed to assist in passage to the realm of the dead. 
Ritual mutilation was a statement of man’s power over the afterlife. It stated that life and death were 
no longer up to God alone, a tacit act of defiance like many pagan rites. This act of cutting flesh as a 
mourning practice was prevalent in several Ancient Near-East cultures. An examination of ancient 
Canaanite mourning rituals reveals one possible source for the practice. In John Huehnergard and 
Harold Lebowitz’s University of Texas dissertation they describe a lament for the pagan deity, Baal, by 
his father, El, and sister, Anat, during which El descends from his throne and makes cuts in his flesh and 
face. Similar rituals have been found in Mesopotamian texts as well. 
 
3. NESIVOS SHOLOM – WE ARE CHILDREN OF A LOVING FATHER 
 

 םכיקלא 'הל םתא םינב" הז רמאמ הדיחי םעפ הרותה הבתכ "ודדוגתת אל" ןינעב ןאכ אקוודש ןינעה הנהו
 ,ןבל באהמ רתוי םכתא בהוא אוהו 'הל םינב םתאש ועדתש רחא יכ בתכש ארזע ןבאב 'יע 'וגו "'ה רחב ךבו
 םינבה וניבי אל רשאכ ,והוניבת אל םאו ,אוה בוטל השעי רשא לכ יכ השעיש המ לכ לע ודדוגתת לא ןכל
....םתא םג ושעת ןכ ,וילע וכמסי קר ,םהיבא השעמ םינטקה  

 
 םהילעש ..."'הל םינב" םיארקנ אל םהש ם"וכעה ב"אשמ ,החרק םישלו דדוגתהל ונל ןיא ]בורק תתימ  לעו[
 ונרופסהו ."םכיקלא 'הל םתא םינב" יכ התימ תניחב ללכ ןיא לארשי לצא לבא ,םתתימ םויב םיוודה וודי
 ךכיפל ,הלעמב ונממ דבכנ בורק ראשנשכ תמה בורקה לע רעצהו הגאדה תילכת תוארהל יואר ןיאש ,בתכ
.תמ םוש לע תילכתב ולבאתתו וגאדתש יואר ןיא ,דעל םייק םכיבא אוהש 'הל םינב םתא  

 
 םדאהו ,רתויב בורקה םדאה קלתסמ רשאכ ל"חר רתויב םויאה ןוסאה תעשב םגש רמול האב הרותהש ונייהו

 םתדבא אל ןיידע יכ ,תמל םכיניע ןיב החרק ומישת אלו ודדוגתת אל ,ןוגיו רעצ בורמ ומצעל םוקמ אצומ וניא
 םלועל םייקו יחה ,רתויב םכילא בורקה םכיבא 'תי אוהו ,םכיקלא יהל םתא םינב יכ ,לכמ רקיה בורקה תא
 המ לכש ונימאתו ת"ישה לע וכמסתש ןכו .ןוגיה תילכתב ולבאתתש יואר ןיא אליממו ,םימלוע ימלועלו

  .תמל םכיניע ןיב החרק ומישת אלו ודדונתה אל אליממו ,יבוטל ךא אוה השועש
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 ירה ,ובלב היח ןמחרה ויבא אוה ת"ישהש תאזה השגרההש ,א"הל םתא םינב לש וז 'יחבל עיגמ ידוהי רשאכו
 זא םג  ,רעצה בורמ ורשב תא ערוקו וילע םיפרטנ םדא לש ויתונותשע םהבש רתויב םימויאה םיבצמב וליפא
  .ומע אצמנ 'תי םימלועה יח רתויב וילא בורקהו א"הל םתא םינב יכ אוה שיגרמ

 
 ,הלעמלמ ומע הגהנהה ןכ ידוהי לש תודבעה ךרדכש ע"יז 'קה ט"שעבה רמאמכ ,ךלצ 'ה וב םייקתמ זאו
 םתא םינב תשגרה תא ובלב היחמו קימעמ ידוהי רשאכ ןכלו .םדאה תעונת תא הקחמה לצה ךרדכ לוכיבכ
 .א"הל םתא םינב תגרדמל הכוזו הלעמלמ ןכ ומע םיגהנתמ ,א"הל
 
 םינב כ"דמכ ,םינב 'יחב ,ה"בקהל לארשי וארקנ 'יחב 'בב יכ ):איק ג"ח( ק"הוזב א"דמ פ"ע ,רתויב ראוביו

 אוה דבע יכ ראבמו ,םידבע לארשי ינב יל יכו םה ידבע כ"דמכ ,םידבע 'יחב םגו ,לארשי ירוכב ינבו א"הל םתא
 ,היתיבד ןיזרבו יוזינגב אשפחל ושר היל תיל לבא ,ונודא והוצמש המ לכ םייקמש ,היראמד אדוקפ דיבעד ןאמ
 א"דכ ,ה"בוקל ארכוב ארב ןב ירקאד ג"עאו .היתיבד ןיזר לכב יוזינגב שיפחד ןבכ והירה היליד אמיחר ןב לבא
 ימ וליפאו .תוניחבה 'בב ת"ישהל דובעל ךירצש ונייהו ... דבעד אללכמ הימרג קופי אל ,לארשי ירוכב ינב
  .דבע תגרדמב םג קיזחי ןב לש ההובגה הגרדמב זחואש

 
 תגרדב יד תווצמה לכ םויקל םא יכ ,וז הוצמב קר א"הל םתא םינב לש וז המדקה הרמאנ ךכלש ל"י ז"פעו
 תעב ירה ,וינודא תוצמ םייקמה ןמאנ דבעכ תווצמה ג"ירת לכ תא םייקמש ,היראמד אדוקפ דיבעד דבע
 וליפאש ,א"הל םתא םינב 'יחבב זוחאל ךירצ אלא דבע תגרדב יד אל ,ל"חר ןוסא לש בצזנב אצמנ ידוהיש
 .רתויב םכילא בורקה ןמחרה באה תא שי ןיידע רתויב עורגה בצמב
 
 .םיבצמה לכב םתא םינבש ןימאהל ,םירקיעה רקיעו תודוסיה דוסי איה םכיקלא 'הל םתא םינב ןינע הנהו
 דחא שיא 'קה ונחלושב בשי םעפש ,ע"יז ליבונר'צמ יכדרמ 'ר ק"הרהמ רופיסה םהרבא תיב 'סב אתיאד ומכו
 כ"ג והירה ותחנא לבקמ ת"ישהש ןימאמ וניאו חנאנש ידוהיש ק"הרה רמאו ,דאמ חנאנו לודג הריבע לעב
 אי'בשרה בתכש ומכו ...םיבצמה לכב םכיקלא 'הל םתא םינבש ןימאהל בייוחמ ידוהי יכ ונייהו .סרוקיפא
 מ"רכ ל"ייק הזב לבא ,י"רכ הכלה הדוהי יברו ריאמ יבר וקלחנש םוקמ לכבש ףאד )ב"מר א"ח( ויתובושתב
  .םינב כ"ג םה ירה םוקמ לש ונוצר םישוע םניאו ילעמ אל םה םא 'יפאו ,םינב ןייורק ךכ ןיבו ךכ ןיבש

 
 ןרמ רמאמ בטיה ןבוי ז"פעו .םכיקלא 'הל םתא םינב יכ ןימאי ידוהיש הנומאה תודוסיו הרותה תודוסימ הזו

 תא ךופשלו הליפתב בציתהל כ"חא לגוסמ וניאו רתויב הרומחה הריבעה לע רבעש ידוהיש ,ע"יז ןירבוקמ 'קה
 אוה תודהיה לש ןתפמה יכ .תודהיה ןתפמ לע ,ףיסוה ב"חאו ,תודיסחה ןתפמ לע ךרד אל ת"ישה ינפל ובל
 םירוסיאה לכ לע רבעש ,ילעמ אל לש בצמב אוה רשאכ 'יפא ידוהי לגוסמ הז חסמו ,םכיקלא 'הל םתא םינב
 תואיצמ ז"רהו ,ןב תויהלמ קסופ וניא םלועל ןבה יכ ,וינפל ובבל תא ךופשלו ת"ישה ינפל בצייתהל ,הרותבש
  .תיחצנ
 
 לש ונוצר םישוע לארשי רשאכ קר םכיקלא 'הל םתא םינבש רמול םוקמ היהש ,וירבדב ריאמ יבר שדיח תאזו

 .רחב ךבו ךיקלא 'הל התא שודק םע יכ םיבצמה לכבו םיתעה לכב תויחצנ אוה םתא םינבש שדיח מ"רו ,םוקמ
 

 כ"אשמ םינב םיארקנ דחאכ םירשוקמה םיברה קרש ק"הפסב אתיאו ,םיבר ןושלב ביתכ םתא םינב ןכא
 .דחי םירשוקמה םיבר לע יכ דיחיה לע בא ראותב סחיתמ וניא ה"בקה ןכו ,ןב ראותב ארקנ וניא דיחיה
 וב סחייתמ ה"בקהש *וניבא* םשהש ותחפשממ וניבא םש ערגי המל פ"הע )סחנפ 'רפ( תובא תרותב אתיאדכו
 לוכיבכו ,תחא החפשמכ דחא שיאכ דחא בלב םידחואמ לארשי רשאכ ונייה ,*ותחפשממ* קר לארשי לע
 םשה םהמ עיגנ זא ותחפשמ לש תודחאה ו"ח הרסח םאש ,"ותחפשממ וניבא םש ערגי המל" רמוא ה"בקה
  .דחאכ ונלוכ רשאכ קר אוה וניבא ראותש ,ךינפ רואב דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב א"דמכו .*וניבא*
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 תותימא לא אובל ךיא 'ה םעל הצע ןתנ ה"בקהש )םירבד 'רפ( ךלמילא םעונ ק"הפסב כ"שמכ  הזב רואיבהו
 ןיאו אטח ןיא אוהה םלועבו לארשי לכ ארקנה םלוע שי הנהד ,דחיב םידוהי םע תודחאב ורשקתיש ,'ה תדובע
 רשקמ ידוהי רשאכו .םתשודקב םימייק דימת םה לארשי תוללכ לבא ,םיעשופו םיאטוח םידיחיה קרש ,עשפ
 הנתנש הצעה וזו .לארשי לכ לש וז 'יחב גישמ והירה דחאכ םירשוקמה םידוהיל ומצע לטבמו ומצע תא
 'הל םתא םינב דאו ,לארשי לכ 'יחב דחאכ ורשקתתו וללכתתש ,םיבר ןושלםכיקלא 'הל םתא םינב ,הרותה
  .םכיקלא
 
 החרק ומישת אלו ודדוגתת אל םיימשגה םינינעבש םשכד 'וגו ודדוגתת אל א"הל םתא םינב ורמואב זמורמו
 ,םותס ובלו םותס וחומ ,רבד םושב חילצמ אל םדאש םיתע שי .'ה תדובע ינינעב םג ןכ ,תמל םכיניע ןיב
 ינכילשת לא 'אמכ הכלשה 'יחב הזמ עורג דוע שיו .תמ 'יחבב ינחורה ומלוע לכו ,םיער םישעמ םישוע םירבאהו

 ה"בקהש שיגרי תעב ידוהי לצא רתויב עורגה והזש ,ךלמה לכיהמ ירמגל ךלשומ אוהש םדאל המדנש ,ךינפלמ
 'הל םתא םינב הרותה תרמוא הז דגנכו .תוינחורב אלו תוימשגב אל םולכ ול ךלוה אלש ,וינפ לעמ ותוא ךילשה
 והירה םכיקלא הל םתא םינב יכ המלש הנומאב ןימאמ ידוהי רשאכו ,םיבצמה לכב תויחצנ הזש ,םכיקלא
 .וז הניחב ךישממ
 
 
 

 
 
 
 
 


