Knock Down the Walls
“Avi, did Avraham Avinu have Siyata

Di’Shmaya (Heavenly Assistance)?”
“Oh did he, Chaim! It is hard to think of
someone
who
had
more Siyata
Di’Shmaya. Avraham Avinu stood up
against the whole world when he proclaimed that Hashem is the Creator of the
Universe. He was then tested with ten
tests, including being thrown into a fiery
furnace, and going to war against four
kings. He survived all of this with tremendous Siyata Di’Shmaya.”
“That is 100% correct, Avi. Would you
like to have Siyata Di’Shmaya like Avraham had?”
“Of course!”
“The Gemora (Berachos 6b) gives us the
key to acquiring this Siyata Di’Shmaya.”
“What is it?”
“Praying in a makom kavuah (fixed
place).”
“Can you please explain that, Chaim?”
“Sure, Avi. Rebbe Chelbo says in the
name of Rav Huna,
‘Whoever fixes a
place for his tefillah
(prayer); the G-d of
Avraham will help
him.’ Rashi adds,
‘Just as He helped
Avraham.’
The
source of this is a
verse in this week’s
parasha,
‘And
Avraham arose early
in the morning to
the place where he
had stood before
Hashem’
(Bereshis
19:27). He went back to pray in the exact
same place that he had prayed before.
From here we see that a person should
always pray in the same place”
“That sounds so simple, Chaim. Just by
praying in the same place, you can receive great Siyata Di’Shmaya.”
“Yes, Avi. It is worthwhile to look in the
Shulchan Auruch Orach Chaim (90:18,19)
to learn the halachos of makom kavuah.
Then you will know the details of this
law. When you do fulfill it, you will merit
many other good things.”
“Please tell me about them Chaim.”
“The Gemora continues to relate that a
person who prays in his makom kavuah will
be called an anav (humble one,) a chassid
(one who goes beyond the letter of the
law,) and a student of Avraham Avinu.”
“Wow! How is that possible?”
“The Rashba explains that your makom
kavuah helps you settle your mind with
the proper kavannah (intentions) before
you pray. You realize before Whom you
are standing, and you stand in awe and
fear of Him. When you prepare yourself in
this way, your tefillah is naturally better.
The Meiri relates that makom kavuah
helps with your kavannah during tefillah.”
“That makes good sense, Chaim.”

“The Rif takes a different look at the

subject. One who views tefillah as a burden will look for an opportunity to throw
off the burden at the earliest possible convenience. He will pray wherever and
whenever he can. On the other hand, one
who is careful to pray in a makom kavuah
shows that tefillah is a special opportunity
to subjugate himself to Hashem, and to ask
for His Mercy. In this way, he is similar to
Avraham Avinu, who went to a special
place to request mercy from Hashem, in
order to save Lot from the destruction of
Sdom. So we see that prayer in a makom
kavuah is a reflection of ones middos
(character traits), specifically the desire to
subjugate oneself to his Creator. The Rabbeinu Yona elaborates even further. Why
does a person receive such wonderful
praises just for praying in a makom kavuah? He answers that although we do
not know for sure that the person is an
anav and chassid, still we have permission
to believe that it is true. Why? Since he is
so careful about his tefillah to pray in a
makom kavuah, and
he loves to pray so
much, he is surely an
anav. Because without
humility,
he
cannot even consider
that Hashem will accept his tefillah. The
verse (Tehillim 51:19)
states
this,
‘The
sacrifices
Hashem
desires are a broken
heart.’ Once he merits
humility, he subsequently will achieve
chassidus, as the gemora (Avodah Zara
20b) says, ‘Anava brings you to chassidus.’”
“That is so inspiring.”
“I have a parable that will really fire you
up. The sefer Taamei HaMinhagim cites the
writings of the Arizal for this story. Imagine
a king who wants to conquer a walled city.
He tries to break down the wall with a
battering ram. The secret is to keep pounding away at the same place on the wall.
That will weaken the structure until eventually the wall will fall down. However, if the
king smashes one place, then another, then
another, the wall will not weaken, rather it
will stand strong. So too it is with our tefillos. From the day that the Beis HaMikdash
was destroyed, a wall of iron stands between us and Our Father in Heaven. Our
tefillah is like the battering ram, which can
knock down the wall. When? When we
pray in a makom kavuah. Moving around
from place to place is like battering away at
different points on the wall. It will never fall
down.”
“I hear you loud and clear, Chaim. I am
ready to pray. Nothing will stop me. I am
going to knock down walls.”
“Avi, Hashem should give you Siyata
Di’Shmaya just like your ancestor whose
name you bear - Avraham Avinu.”

Kinderlach . . .
Now is the time to develop the good habit
of praying in a makom kavuah. Go to the
same Beis HaKinesses every tefillah. Within
the Beis HaKinesses, pray in the same
place. You will see that your mind is more
settled because you are in a fixed place.
You will pray with better kavannah. By
obligating yourself to the same place, you
will show your humility and your willingness to go beyond the letter of the law.
Your tefillah will become a powerful battering ram, able to knock down the walls
of iron between you and Hashem. In addition, you will have tremendous Siyata
Di’Shmaya to help you succeed in everything that you pray for. Kinderlach, may
Hashem answer all of your prayers!

Care for Everyone
“The outcry of Sdom and Amorah is

great. Their sin is very grave” (Bereshis
18:20). With this, Hashem informed
Avraham Avinu that He was going to
destroy Sdom. “Will You destroy the
tsaddik along with the rasha? (Bereshis
18:23). Avraham Avinu pleaded with
Him to overturn the judgment. He
wanted Hashem to have mercy on the
Sdomites. Could it be? Avraham Avinu
stood for the opposite of Sdom. He spent
his whole life engaged in chessed (kindness) and sanctifying Hashem's Name,
while the people of Sdom were doing
nothing but cruel acts and desecrating
Hashem's Name. One might think that
when Avraham Avinu heard that Sdom
would be destroyed, he would be happy.
His biggest enemies in this world were
finally getting what they deserved. However, Avraham was such a caring person,
that he wanted them to do teshuva (correct their evil ways) rather than die.
Therefore, he prayed that they might be
saved.
Kinderlach . . .
“Who is that struggling with those packages? Let me see if he needs help. It’s
Mordechai. I don’t really want to help
him. He said something very embarrassing
about me this morning. How can I help
him after that? Wait a minute. We learned
about Avraham Avinu today in class. How
he prayed for the people of Sdom, even
though they were so cruel and he was so
kind. If he could help them, I can certainly
help Mordechai.” “Mordechai. Let me
give you a hand.” “Thank you Moshe. I
have been meaning to apologize to you
for what I said this morning. You are
really a special person. I don’t know anyone else who would help me after what I
said.” “I know someone, Mordechai.”
“Who?” “Avraham Avinu.”
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"אברימי ,האם לאברהם אבינו היתה סייעתא דשמיא?"
"ודאי שכן! קשה לחשוב על מישהו שזכה ביותר סייעתא דשמיא
ממנו .אברהם אבינו עמד כנגד כל העולם כאשר הכריז כי ה' הוא
בורא העולם .ולאחר מכן הוא נתנסה בעשרה נסיונות ,כולל
השלכה לכבשן אש ויציאה למלאכה
כנגד ארבעה מלכים .הוא שרד את כל
דשמיא
סייעתא
באמצעות
אלה
אדירה".
"כל זה  100%נכון ,אברימי .האם היית
רוצה בסייעתא דשמיא כגון זו של
אברהם?"
"ודאי!"
"הגמרא )מסכת ברכות דף ו' ע"ב(
נותנת לנו את המפתח לרכישת סייעתא
דשמיא כזו".
"ומהו?"
"תפילה במקום קבוע".
"האם אתה מוכן להסביר את דבריך,
חיים ,בבקשה?"
"ודאי ,אברימי .ר' חלבו אומר בשם רב הונא' :כל הקובע מקום
לתפילתו ,אלוקי אברהם בעזרו '.ומוסיף רש"י' :כדרך שהיה עוזר
לאברהם '.המקור לאימרה זו היא פסוק בפרשתנו' :וישכם אברהם
בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'' )בראשית י"ט ,כ"ז(.
הוא חזר להתפלל בדיוק באותו מקום ששם התפלל בתחילה .מכאן
אנו רואים שעל אדם תמיד להתפלל באותו מקום".
"הדבר נשמע כה פשוט ,חיים :רק מתפללים באותו מקום ,וכבר
מקבלים סייעתא דשמיא גדולה".
"נכון ,אברימי .כדאי שתביט בשולחן ערוך אורח חיים )סימן צ',
סעיפים י"ח ,י"ט( כדי ללמוד את ההלכות בעניין מקום קבוע ,ואז
תדע את כל פרטי הלכה זו .כאשר תקיימנה ,תזכה בהרבה דברים
טובים".
"ומה הם ,חיים?"
"הגמרא ממשיכה לספר שאדם המתפלל במקום קבוע ייקרא עניו,
חסיד ותלמידו של אברהם אבינו".
"כל זה? כיצד ייתכן הדבר?"
"הרשב"א מבאר שתפילה במקום קבוע מסייעת לאדם ליישב את
דעתו לפני התפילה ,כדי שיוכל להתכוון בה .אתה חושב על לפני
מי אתה עומד ,ואתה אכן עומד לפניו באימה וביראה .כאשר אתה
מכין עצמך בצורה זו ,תפילתך ,מדרך הטבע ,משתפרת .המאירי
אומר ששמירה על מקום קבוע בתפילה מסייעת לכוונה בתפילה".
"הגיוני מאוד ,חיים".
"הרי"ף מביט על הנושא מכיוון אחר .מי שרואה בתפילה עול ,יתור
אחר ההזדמנות הראשונה להתפטר מחובה זו .הוא יתפלל בכל
מקום ובכל רגע פנאי שיזדמן לו .מצד שני ,מי שנזהר להתפלל
במקום קבוע מראה שהתפילה היא הזדמנות מיוחדת להכניע עצמו
לפני ה' ,ולבקש ממנו רחמים .בכך הוא דומה לאברהם אבינו,
שהלך למקום מיוחד לבקש רחמים מה' ,על מנת להציל את לוט
מהפיכת סדום .אנו רואים ,אם כן ,שתפילה במקום קבוע מעידה
על מידותיו של האדם ,ובמיוחד על הרצון להכניע עצמו לפני קונו.
רבינו יונה אומר עוד יותר מזה :מדוע משבחים כל כך אדם
שמתפלל במקום קבוע? והוא עונה ,שעל אף שאיננו יודעים
בוודאות שאדם זה הוא עניו וחסיד ,בכל זאת הותר לנו להאמין
שאכן כך הדבר .מדוע? משום שאם הוא כה נזהר להתפלל במקום
קבוע ,וכה אוהב להתפלל ,כמעט ודאי שהוא עניו; שכן ללא ענווה
הוא לא יכול אפילו לתאר לעצמו שה' יקבל את תפילתו .הפסוק
)תהלים נ"א ,י"ט( אומר' :זבחי אלוקים רוח נשברה '.ואם זכה
לענווה ,הוא ממילא זכה כבר בחסידות ,כפי שאומרת הגמרא
)עבודה זרה דף כ' ע"ב(' ,חסידות מביאה לידי ענווה'".
"הדברים ממש מחזקים אותי".
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"יש לי משל שבאמת יביא אותך לדברים נשגבים .בספר טעמי
המנהגים מובא הסיפור הבא ,המיוחס לאריז"ל .נתאר לעצמנו מלך
הרוצה לכבוש עיר מבוצרת .הוא מנסה לשבור את החומה
באמצעות איל ברזל המכה בחומה .החוכמה היא להכות באותה
נקודה בחומה כל העת .דבר זה מחליש את המבנה ובסופו של
דבר החומה נופלת .אך אם המלך מכה במקום אחד ,ולאחר מכן
באחר ,ולאחר מכן בשלישי וברביעי,
החומה לא תיחלש ,אלא תעמוד
בעוצמתה .כך הדבר עם תפילותינו.
מהיום שנחרב בבית המקדש ,עומדת
מחיצת ברזל בינינו לבין אבינו
שבשמיים .תפילותינו הן כאותו איל
ברזל ,המסוגל להפיל את החומה.
מתי? כאשר אנו מתפללים במקום
קבוע .כאשר אנו נעים ממקום למקום,
הרי זה כאילו אנו מכים בכל פעם
במקום אחר בחומה .היא לעולם לא
תיפול בתנאים כאלה".
"אני שומע את דבריך ,חיים .אני מוכן
להתפלל .שום דבר לא יעצור אותי
כעת .אנו אלך ואפיל חומות".
"אברימי ,יהי רצון שהקב"ה ייתן לך סייעתא דשמיא כמו שנתן
לאבי-אביך שאת שמו אתה נושא :אברהם אבינו".
ילדים יקרים . . .
כעת הזמן לפתח את ההרגל הטוב של תפילה במקום קבוע .לכו
לאותו בית כנסת לכל התפילות .ובתוך בית הכנסת ,התפללו
באותו מקום .ולבנות :מיצאו מקום בבית או בכיתה שאותו אתן
יכולות לקבוע למקום תפילתכן .תראו שמחשבותיכם מיושבות
יותר ,מכיוון שאתם עומדים במקום קבוע; תוכלו להתפלל בכוונה
רבה יותר .כאשר אתם מתחייבים לעמוד באותו מקום ,אתם מראים
את הענווה שלכם ואת המוכנות שלכם לפעול לפנים משורת הדין.
התפילה תהיה כמו איל ברזל רב-עוצמה ,המסוגל להפיל את
חומות הברזל ביניכם ובין ה' .ובנוסף לכך ,תזכו בסייעתא דשמייא
רבה שתסייע לכם בכל הדברים שעליהם אתם מתפללים .ילדים
יקרים ,יהי רצון שה' ייענה לכל בקשותיכם!
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"זעקת סדום ועמורה כי רבה ,וחטאתם כי כבדה מאד" )בראשית
י"ח ,כ'( .במילים אלו ,הודיע ה' לאברהם אבינו כי עומד הוא
להחריב את סדום" .האף תספה צדיק עם רשע?" )בראשית י"ח,
כ"ג( .אברהם אבינו התחנן לפני ה' שישנה את הגזרה .הוא רצה
שה' ירחם על תושבי סדום .היתכן? אברהם אבינו ייצג את ההפך
הגמור מסדום .כל חייו הוקדשו לחסד וקידוש ה' ,בעוד שאנשי
סדום בצעו רק מעשי אכזריות וחלול ה' .היינו חושבים שאברהם
אבינו ישמח בשמעו שסדום עומדת להחרב ,הרי אויביו הגדולים
ביותר עתידים לקבל את העונש המגיע להם .אולם לא .אברהם
אבינו כל כך דאג לכולם עד שרצה שיעשו תשובה ולא ימותו.
משום כך התפלל להצלתם.
ילדים יקרים . . .
"מי זה נסחב שם עם כל כך הרבה חבילות .בוא נראה אם הוא
זקוק לעזרה .זה מרדכי .אני לא כל כך רוצה לעזור לו .הוא אמר
עלי משהו מאד לא יפה הבוקר .איך אני יכול לעזור לו אחרי זה.
רגע אחד .היום למדנו בכתה על אברהם אבינו שהתפלל על אנשי
סדום למרות שהיו רשעים גדולים והוא היה כזה צדיק .אם הוא
יכול היה לעזור להם ,אני בודאי יכול לעזור למרדכי" ".מרדכי
חכה ,אני רוצה לעזור לך" ".תודה משה ,התכוונתי להתנצל בפניך
על מה שאמרתי הבוקר .אתה באמת ילד מיוחד מאד .אני לא מכיר
אף אחד שהיה עוזר לי אחרי מה שאמרתי" ".אני מכיר מישהו כזה,
מרדכי" ".מי?" "אברהם אבינו".
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