Silver on Glass

Sdom was a city of great wealth. The

land owned by its’ people was very fertile, producing an abundance of crops.
The earth of Sdom was rich in another
way. A Sdomite would pick vegetables
from his garden, and find a mother lode
of gold buried in the ground. With such
abundant resources, the Sdomites became
very wealthy indeed. However, there was
a dark side to this rich place.

“T

he outcry of Sdom and Amorrah has
become great, and their sin is very grave”
(Bereshis 18:20). What was their sin?
Sdom was a place of unspeakable crime
and cruelty. The residents despised acts of
kindness. They considered anyone who
tried to help his fellow man a criminal,
and punished him accordingly. Guests to
the city were tortured. Visiting merchants
were robbed of their wares. If they complained, they were fined. Such was the
perversion of “justice” in Sdom.

Why were such wealthy people unwill-

ing to help others by sharing
some of their prosperity?
Perhaps this story about
Rebbe Yaakov answers the
question. Rebbe Yaakov was a
poor man who excelled in the
mitzvah of hachnasas orchim
(accommodating guests). His
income was meager, and his
house was tiny. However,
weary travelers and poor
people always found a home
there. Rebbe Yaakov warmly
welcomed them, personally giving them a
good meal and a bed.

One

day his Rav, the tsaddik Rebbe
Yishayahu came to visit Rebbe Yaakov.
Rebbe Yishayahu was so impressed with
the mesirus nefesh (self-sacrifice) of his
pupil for the mitzvah of hachnasas orchim, that he gave him a blessing that he
would become a wealthy man in order to
increase his performance of this mitzvah.
The tsaddik’s blessing was fulfilled, and
Rebbe Yaakov became a very wealthy
man. He bought a huge home and filled
it with beautiful furnishings. His servants
took care of the home leaving him free to
attend to his business matters. He no
longer had time to learn Torah, pray
properly, or personally attend to his
guests. The employees served them,
without the warmth of Rebbe Yaakov.
They quickly grew tired of the cold
treatment and stopped coming.

One day the tsaddik Rebbe Yishayahu

came again to visit Rebbe Yaakov. The
guard refused him entry into the home

until he sent a message revealing his identity. Rebbe Yaakov came out to personally welcome Rebbe Yishayahu and invite
him into his new home. Rebbe Yishayahu
looked around and was very disturbed by
what he saw - beautiful furnishings, but
not even one guest! He motioned to
Rebbe Yaakov to come over to the window.

lach, don’t get caught behind the mirror.
Keep your vision clear. Remember that
money is a means to serve Hashem. As we
learned last week, chessed is the backbone
of Avodas Hashem. Use your wealth to do
chessed. Serve people silver on a glass
platter.

“Passers by, Rebbe.”
“Now, come over to this mirror. What
do you see?”
“Myself.”
“Rebbe Yaakov, please explain the difference between the mirror and the window. Both are made of glass, yet you can
see other people through the window,
but in the mirror you only see yourself.”
“The difference is very simple, Rebbe.
The glass is clear. However, the mirror is
a piece of glass coated with silver. The
silver prevents you from seeing others.”
“That is very interesting. Silver (money)
prevents you from seeing anyone but
yourself. It is worthwhile to rid yourself
of this excess wealth, so

here is no fear of G-d in this place”
(Bereshis 20:11). What place? In Gerar,
the kingdom of Avimelech. Avraham and
Sara traveled to Gerar after the destruction of Sdom and Amora. “Is this your
wife or your sister?” the men of Gerar
asked him. “That is how you treat a
guest?” comments Rashi. You should ask
him whether he needs food and drink.
Instead you ask him about his wife. You
only want to kill him and take her for a
wife. You have no fear of Hashem.

“What do you see?”

that
you
can
begin to see other people.”

again

R

ebbe Yaakov understood the tsaddik’s
message. He felt terrible regret over his
mistake, and asked the Rebbe if there was
a way that he could do teshuva. Rebbe
Yishaya replied that he should return to
his old way of personally caring for
guests. If he did this with the same
warmth, then he would retain his fortune
of wealth. If not, he would lose it. And
so, Rebbe Yaakov remained a rich man,
with a home full of guests. In the center
of the guest room was a mirror with half
of the silver coating removed. This served
as a constant reminder of the words of
the tsaddik.
Kinderlach . . .
Wealth is a big test. Money draws a person’s attention. One who has a lot of
money can get caught up in only thinking
about the money and his plans to spend
or invest it. He may not see other people
at all. Worse, he may see them as obstacles in his way. He then feels justified in
doing anything to remove them. Kinder-

“T

Pray for Others

Avimelech and his court were punished

for their behavior. “Hashem surely closed
every womb in the home of Avimelech
upon the word of Sara the wife of
Avraham” (Bereshis 20:18). Yet
they were healed by the power of
Avraham’s prayer. “And Avraham
prayed to G-d and G-d healed
Avimelech and his wife and his
maidservants and they gave
birth” (Bereshis 20:17). The very
next verse states, “And Hashem
remembered Sara... and she
became pregnant and Sara bore a
son to Avraham in his old age.”
Rashi explains the juxtaposition of
these two events. Avraham prayed
to Hashem to open the wombs of the
people of Gerar. Therefore, Hashem
opened Sara’s womb. One can pray for
Hashem’s mercy to fulfill his friend’s
needs. If the one who prays is lacking the
same thing, he will be answered first.

P

erhaps we can understand this as follows. When one prays for another, he
reaches a level of empathy with the other
person. He truly cares for him. He feels
his lack because he is lacking the same
thing. Hashem says (so to speak), “You
care for one of my children? Then I care
for you. I will grant your request first.”
Kinderlach . . .
We all have our special requests that we
pray for every day. Do you know someone else who needs the same thing? You
can certainly empathize with him. He is
lacking the same thing as you. You know
how he feels. Pray for him. Put all of your
heart into it, as if you were praying for
yourself. Truly care for him. No prayer is
ever wasted. Hashem hears you. If the
thing you request is good for you, then
Hashem will answer your prayers. First.
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להתפלל על אחרי
"רק אין יראת אלוקים במקום הזה" )בראשית כ' ,י"א( .איזה מקום?
גרר ,ממלכת אבימלך .אברהם ושרה הגיעו לגרר לאחר מהפכת
סדום ועמורה .כשעובר-אורח מגיע לעיר  -שואל רש"י  -על מה
שואלים אותו? במקום לשאול אותו אם הוא זקוק לאוכל או שתייה,
שאלו את אברהם על אשתו .כל כוונתם היתה להרוג אותו
ולקחתה להם .לא הייתה בהם יראת ה'.
אבימלך וביתו נענשו על התנהגותם" :כי עצור עצר ה' בעד כל
רחם לבית אבימלך" )בראשית כ' ,י"ח( .ובכל זאת ,הם נרפאו
בזכות תפילתו של אברהם" .ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא
אלוקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו" )בראשית כ' ,י"ז(.
ומיד אחרי הריפוי ,בפסוק הבא )בראשית כ"א ,א'( ,נאמר "וה' פקד
את שרה כאשר אמר ...ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו".
רש"י מסביר את הסמיכות שבין שני האירועים .אברהם התפלל
לה' שיפתח את רחמם של אנשי גרר .ולפיכך פתח ה' את
רחמה של שרה" .כל המבקש רחמים על חבירו והוא
צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה".
ייתכן שאפשר להסביר את הדבר כך:
כשמישהו מתפלל עבור אדם אחר ,הוא מגיע
לדרגה גבוהה של השתתפות בצערו של
החבר .אכפת לו ממנו באמת .הוא מרגיש את
החסר שחבירו מרגיש בגלל שלו חסר אותו
הדבר .וכביכול ה' אומר "אם אכפת לך מאחד
מבני ,הרי גם לי יהיה אכפת ממך .ולך אני
ָנה ראשון".
אע
ֵ
ילדים יקרים . . .
לכולנו יש בקשות מיוחדות שאנו מבקשים
מדי יום .האם אתה מכיר מישהו אחר
שזקוק לאותו הדבר? אתה ודאי יכול
להבין את רגשותיו ,שכן חסר לו אותו
הדבר שחסר לך .אתה יודע איך הוא
מרגיש .התפלל עליו .התפלל מכל הלב,
רגֵש
הְ
כאילו אתה מתפלל על עצמךַ .
שאכפת לך ממנו .שום תפילה איננה
הולכת לאיבוד .ה' שומע אותך .אם אתה
מבקש דבר שהוא טוב עבורך ,ה' יענה
לתפילותיך  -ותקבל את החסר לך ,עוד
לפני שחברך יקבל אותו.

על חלונות ועל מראות
סדום היתה עיר עשירה מאוד .האדמה היתה פורייה מאוד ,והניבה
יבולים יפים .אדמת סדום היתה עשירה בעוד מובן :כשאנשי סדום
היו מלקטים ירקות מגינותיהם ,הם היו מוצאים אוצרות של זהב
טמונים באדמה .לא פלא ,אפוא ,שאנשי סדום היו עשירים מאוד.
אך היה צד אפל למקום משגשג זה.
"זעקת סדום ועמורה כי רבה ,וחטאתם כי כבדה מאוד" )בראשית
י"ח ,כ'( .מה היה חטאם? העיר סדום היתה מקום של אכזריות רבה
ועבירות מרובות .התושבים בזו למעשי חסד .הם התייחסו למי
שניסה לעזור לזולת כאל עבריין ,והענישו אותו בהתאם .הם היו
מענים עוברי אורח וגוזלים סחורה מסוחרים שעברו במקום .ואם
הסוחרים היו מתלוננים ,היו מחייבים אותם בקנס .מושג הצדק
עוות בסדום כליל.
מדוע לא היו אנשי סדום ,העשירים כל כך ,מוכנים לסייע לאחרים

והגדת לבנך

ולתרום להם מעושרם? אולי סיפור זה על ר' יעקב יהיה בו משום
תשובה לשאלה זו.
ר' יעקב היה איש עני שהצטיין במצוות הכנסת אורחים .לא היה לו
כסף רב ,וביתו היה קטן .אך תמיד נמצא בו מקום לנוסעים עייפים
ולעניים .ר' יעקב היה מקדמם בחום ,ומטפל בעצמו בהכנת ארוחה
טובה ובהצעת מיטה עבורם.
יום אחד בא לביתו רבו ,הצדיק ר' ישעיהו .ר' ישעיהו כה התרשם
ממסירות הנפש של תלמידו למצוות הכנסת אורחים ,שהוא בירך
אותו שהוא יתעשר  -וכך יוכל לקיים מצווה זו במידה רבה עוד
יותר .ברכת הצדיק התקיימה ,ור' יעקב היה לאדם אמיד מאוד.
הוא קנה בית ענק ומילא אותו ברהיטים יפים .המשרתים טיפלו
בענייני הבית וכך הוא יכול היה להתרכז בעסקיו .כבר לא היה לו
זמן ללמוד תורה ,להתפלל כמו שצריך ,או לשרת את אורחיו
באופן אישי .המשרתים שלו טיפלו בהם ,אך ללא הגישה החמה
והאוהבת של ר' יעקב .היחס הצונן של המשרתים עשה
את שלו ,ולאחר זמן מה כבר לא הגיעו עוד אורחים לביתו.
יום אחד שוב בא הצדיק ר' ישעיהו לבקר את ר' יעקב.
בתחילה סירב השומר בפתח לתת לו להיכנס ,ורק כאשר
הודיעו לר' יעקב מי הוא ,הותר לו להיכנס .ר' יעקב יצא
אישית להקביל את פני ר' ישעיהו והזמינו להיכנס לביתו
החדש .ר' ישעיהו הביט סביבו והוטרד ממה שראה:
רהיטים יפים ,אבל אף לא אורח אחד! הוא הזמין את ר'
יעקב לגשת לחלון.
"מה אתה רואה?"
"עוברים ושבים ,רבי".
"וכעת ,בוא למראה זו .מה אתה רואה?"
"את עצמי".
"ר' יעקב ,הסבר לי את ההבדל בין המראה לחלון.
שניהם עשויים זכוכית ,אך דרך החלון אפשר לראות
אנשים אחרים ,בשעה שבמראה אתה רואה רק את
עצמך".
"ההבדל פשוט מאוד ,רבי .הזכוכית
שקופה; אך המראה עשויה זכוכית
מצופה בכסף .הכסף מונע ממך
מלראות אחרים".
"מעניין מאוד .הכסף מונע ממך מלראות
את הזולת .עליך להתפטר מכספך הרב ,ואז
תוכל שוב לראות אנשים אחרים".
ר' יעקב הבין את משמעות דבריו של הצדיק .הוא התחרט על
טעותו ,ושאל את רבו האם יש דרך שבה הוא יכול לשוב בתשובה.
ר' ישעיהו השיב שעליו לחזור למנהגיו הקודמים ,של טיפול אישי
באורחיו .אם יעשה זאת באותה מידה של חום ואכפתיות כמו
מקודם ,יישמר עושרו .ואם לא – עושרו יאבד לו .ר' יעקב בחר בדרך
הראשונה :הוא המשיך להחזיק בעושרו ,אך ביתו היה תמיד מלא
באורחים .במרכז חדר האורחים היתה מראה שחצי מציפוי הכסף
שבה הוסר – מזכרת תמידית לדבריו של הצדיק.
ילדים יקרים . . .
העושר הוא נסיון גדול .אדם עשיר נוטה לשקוע במחשבות על
כסף – כיצד להשתמש בו ,וכיצד להשקיע אותו .ייתכן שלא יוכל
להבחין כלל בקיומו של הזולת .וגרוע מכך ,ייתכן שיראה את
הזולת כמכשול בדרכו ,ויחשוב שמותר לו לעשות כל מה שיעלה
על דעתו כדי להסיר מכשול זה .ילדים יקרים – אל תביטו בעולם
דרך מראה .שימרו על ראייה צלולה .זיכרו שהכסף הוא רק אמצעי
לעבודת ה' .כפי שלמדנו בשבוע שעבר ,החסד הוא השורש של
עבודת ה' .השתמשו בכספכם כדי לעשות חסד .הגישו לזולת את
כספכם על מגש של זכוכית.
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