Wealthy Forever
“Abba, that is a magnificent home. Just

the gardens alone are worth more than
our house.”
“Eli, I know the owner, personally.”
“Really? He must be a very wealthy
man.”
“I knew him before he was rich. He had a
regular job. However, he had a burning
ambition to be rich. He saved all of his
salary money, and lived like a poor man.
In a few years, he bought a business. He
continued to live very poorly, putting all
of the profits back into the business. The
business grew and he became very
wealthy. Now he no longer has to live
like a poor man.”
“He was willing to be poor temporarily
in order to have long-term wealth.”
“Exactly, Eli.”
“The Chofetz Chaim speaks along similar
lines, Abba.”
“I cannot believe that
the
holy
Chofetz
Chaim
advocates
amassing a
fortune of
money,
Eli.”
“No, Abba. He advises us to amass a fortune of Torah.”
“Now that sounds more like Rav Yisrael
Meir.”
“He writes in his commentary on
parashas Nitzavim that the only fortune
to be earned in this world is the Torah.”

“I

t is not in heaven” (Devarim 30:12).
There is no Torah in heaven. Torah was
given to be learned down here, to purify
our souls. Without the Torah, we would
be poor forever. When we learn Torah,
we amass a great fortune. Even if we are
poor in this world, it is only temporary.
Like the man in the story, who was willing to undergo temporary poverty to
receive great wealth. Torah riches are
beyond comprehension.
Kinderlach . . .
Now is the time to work hard. You will
have plenty of time to enjoy your Torah
fortune later. However, you only have a
short amount of time to work at learning
Torah. Do not waste even one minute.
Fabulous wealth awaits you.

Closer Than You Think
“For this mitzvah that I command you

today – it is not hidden from you and it is
not distant. It is not in heaven…Nor is it
across the sea…Rather the matter is very
near to you” Devarim (30:11-14). Which
mitzvah is the Torah referring to? There
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are two opinions among the meforshim.
The Ramban explains that the mitzvah of
teshuva, mentioned in the previous verse,
is very close to us. Never is this fact more
obvious than in these days of Elul and
Tishrei. Hashem is close to us during these
Yimay Ratzon (Days of Special Favor). His
door is open to all who truly wish to
return to Him. The Dubno Maggid has a
compelling parable on the subject. This
story is based on that.


“Dovid,

my good friend, I haven’t
seen you in many years. How are you?”
Dovid forces an uneasy smile to his face.
“I feel okay. However the doctor tells me
that I am not well.”
“Oh my.”
The

two men continue talking
and discover that they
both suffer from the
same disease.

“Do you have a
good
doctor,
Dovid?”
“I
hope
so
Shlomo. He has
prescribed
a
very
uncomfortable treatment for me. The
medications are powerful and unpleasant.”
“Oy vey. Do you want to contact my
doctor? He has a different approach. He
uses mild medications, which are actually
pleasant. He has an excellent reputation.”
“That sounds fantastic. How do I get in
touch with him?”
“I will give you his telephone number,
but before you call him you should know
one thing. He has one condition that
must be fulfilled before he begins treating
a patient. He will only help someone
who is interested in helping himself. This
disease is caused by eating foods that
damage the body. Therefore, the doctor
will only treat you if you promise to follow his instructions and refrain from eating those damaging foods.”
“I see. I must consider this carefully before calling the doctor.”


That is the parable. The sick people are

those Jews who are laden with tumah
(impurity) from their sins. Hashem is the
wise doctor who will purify them. As
Rebbe Akiva said, “Fortunate are you,
people of Israel! Before Whom are you
purified, and Who purifies you? Your
Father in Heaven” (Yuma 85b). These
Yimay Ratzon from Rosh Chodesh Elul
until Yom Kippur are especially suited for
teshuva. But wait! Is it really true? Year
after year, we pass through Yom Kippur
and we do not find ourselves purified

from the tumah. What went wrong?
We did not fulfill the doctor’s one condition. To refrain from the bad foods. Our
sins are compared to the unhealthy foods.
Just as they bring the sickness, so too the
sins bring the tumah. Hashem, the wise
doctor, will only heal and purify us if we
agree to refrain from the sinning, which
brings the tumah. That is teshuva. That is
our part. When we do our part, He will
do His part.
Kinderlach . . .
Is teshuva difficult? Not at all! It is not in
heaven…Nor is it across the sea…Rather
the matter is very near to you…In you
mouth and in your heart to perform it”
Devarim (30:14). The Torah promises that
teshuva is right in front of you, waiting for
you to reach out and grab it. When you
do, Hashem will welcome you with open
arms, like a long lost father. My little Yiddle has come back to Me. Let Me clean
him up and hold him close to Me. He
loves Me and I love him.

Long Term Contract
“For you pass into a covenant with

Hashem ... whoever is here with us today,
and whoever is not here with us today”
(Devarim 29:11,14). This bris was for all
future generations of the Jewish people.
The Malbim asks a startling question. How
can we, who are living 3000 years later,
be obligated to an agreement made by our
forefathers? A contract made without the
consent of one of the parties is not binding. We were not there to agree to this. To
answer this question, we first must realize
that The Almighty does not need our
agreement. The All Powerful One can impose His terms upon anyone at any time.
This bris is an advantage for us, not an
obligation. Without this bris, punishment
would come swiftly for those who go
against Hashem’s will. He is patient, disciplining slowly, hoping that the sinner will
realize his mistakes and do teshuva (repentance). Teshuva is for our good, to purify
our souls, and earn us eternal reward.
Hashem is assuring us that He will never
forget us. He will never let us sink so low
that we are lost. We have mutually committed to a bris (covenant) binding us together forever.
Kinderlach . . .
Rosh Hashanah is almost upon us. It marks
the beginning of a new year. A time of
renewal. Now is the time to renew and
strengthen our relationship with Hashem.
When we come close to Him by doing
teshuva, He will come close to us. Those
are the terms of the bris that we entered
3000 years ago. Do your part. Hashem is
waiting for you.
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"כי המצווה הזו אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא
רחוקה היא .לא בשמיים היא ...ולא מעבר לים היא ...כי קרוב
אליך הדבר מאוד) ".דברים ל' ,י"א-י"ד( .על איזו מצווה מדברת
כאן התורה? המפרשים חלוקים בדעותיהם .הרמב"ן אומר שמצוות
התשובה ,הנזכרת בפסוק הקודם ,היא זו הקרובה אלינו מאוד .אנו
חשים היטב את הקירבה הזו בימים אלה של אלול ותשרי .ה' קרוב
אלינו בימי רצון אלה .דלתו פתוחה לכל מי שבאמת רוצה לשוב
אליו .למגיד מדובנא יש משל בנושא זה ,והסיפור הבא מבוסס על
משל זה.
"דוד ,חברי הטוב .כבר שנים רבות שלא ראיתי אותך .מה
שלומך?"
דוד מחייך באי נוחות.
"אני מרגיש בסדר .אך הרופא
אומר לי שאני חולה".
"אוי".
שני האנשים ממשיכים
לדבר ומגלים שלשניהם
אותה מחלה.
"יש לך רופא טוב ,דוד?"
"אני מקווה שכן ,שלמה .הוא קבע לי טיפול שאיננו נוח לי כלל.
התרופות חזקות מאוד ובלתי נעימות".
"אוי וי .אולי תיצור קשר עם הרופא שלי? יש לו גישה אחרת .הוא
משתמש בתרופות קלות יותר ,שאפילו נעים לקחת אותן .הרבה
אנשים מרוצים ממנו".
"נשמע נהדר .איך אני יכול להתקשר אליו?"
"אתן לך את מספר הטלפון שלו .אך לפני שאתה מתקשר אליו,
חשוב שתדע דבר אחד .יש לו תנאי אחד שבלעדו הוא איננו מוכן
להתחיל לטפל בחולה .הוא יעזור רק למי שרוצה לעזור לעצמו.
המחלה הזו נגרמת מאכילת מאכלים שמזיקים לגוף .לכן ,הרופא
הזה מוכן לטפל רק במי שמבטיח למלא את הוראותיו ולהמנע
מאכילת אותם מאכלים מזיקים".
"אני מבין .אחשוב על כך ברצינות לפני שאתקשר אליו".
זהו המשל .האנשים החולים הם אותם יהודים הספוגים בטומאת
עוונותיהם .ה' הוא הרופא המומחה היכול לטהר אותם .וכמו שאמר
ר' עקיבא" :אשריכם ישראל ,לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר
אתכם? אביכם שבשמיים" )יומא פ"ה ,ע"ב( .ימי הרצון שמראש
חודש אלול עד יום כיפור מסוגלים לתשובה .אך ,רגע! האם זה
באמת נכון? שנה אחר שנה ,אנו עוברים את יום כיפור ובכל זאת
איננו מיטהרים .מה קורה?
לא מילאנו אחר התנאי של הרופא :להמנע ממאכלים רעים.
העבירות שלנו משולות למאכלים רעים .כמו שהמאכלים גורמים
למחלות ,כך העבירות גורמות לטומאה .ה' ,הרופא המומחה ,ירפא
ויטהר אותנו רק אם נסכים להמנע מהחטא המביא בעקבותיו את
הטומאה .זוהי התשובה .זהו חלקנו .כאשר נעשה את חלקנו ,הוא
יעשה את חלקו.
ילדים יקרים . . .
האם קשה לעשות תשובה? לגמרי לא! התשובה היא לא בשמיים ,ולא
מעבר לים ,אלא קרובה מאוד אלינו – בפינו ובלבבנו .התורה מבטיחה
לנו שהתשובה עומדת בפנינו ,ממתינה שנושיט את ידנו ונאחז בה.
כאשר נעשה זאת ,ה' יקבל אותנו בזרועות פתוחות ,כאב המחזיר אליו
בן אובד .הנה חזר אלי בני האהוב! אני רוצה לרחוץ אותו מהלכלוך
שדבק בו ולחבק אותו חזק! הוא אוהב אותי ,ואני אוהב אותו!
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"אבא ,זהו בית מקסים .הגינה לבד שווה יותר מהבית שלנו".
"אלי ,אני מכיר את בעל הבית באופן אישי".
"באמת? הוא צריך להיות אדם מאד עשיר".
"הכרתי אותו לפני שהתעשר .היתה לו משרה רגילה ,אולם בערה
בו תשוקה להיות עשיר .הוא חסך את כל משכורתו וחי כמו עני.
אחרי מספר שנים הוא קנה עסק ,והמשיך לחיות בעניות .את כל
הרווחים השקיע חזרה בעסק .העסק גדל והוא הפך לעשיר גדול.
עכשיו הוא כבר לא צריך לחיות כמו עני".
"הוא היה מוכן לחיות כעני באופן זמני כדי להיות עשיר בטווח
הארוך".
"בדיוק כך ,אלי".
"החפץ חיים זצ"ל אומר דברים דומים,
אבא".
"אני לא מאמין שהחפץ חיים
הקדוש ממליץ לצבור כסף,
אלי".
"לא אבא .הוא מציע לנו
לצבור אוצרות של תורה".
"זה כבר נשמע כמו ר'
ישראל מאיר".
בפרושו
כותב
"הוא
לפרשת נצבים שהאוצר היחיד אותו יש לאגור בעולם הזה הוא תורה".
"לא בשמים היא" )דברים ל' ,י"ב( .אין תורה בשמים .התורה נתנה
כדי ללמוד אותה כאן ,כדי לטהר את נשמותינו .בלי התורה ,היינו
נשארים עניים לנצח .כשאנו לומדים תורה אנו צוברים הון עצום.
אפילו אם אנחנו עניים בעולם הזה ,זה רק מצב זמני .כמו האיש
בספור ,שהיה מוכן לחיות בעניות זמנית כדי להגיע לעושר גדול.
אוצרות התורה הינם מעבר להשגתנו ולהבנתנו.
ילדים יקרים . . .
עכשיו הזמן לעבוד קשה .יהיה לכם המון זמן להנות מאוצרות התורה
שצברתם מאוחר יותר ,אולם עכשיו יש רק זמן קצר לעבוד על לימוד
התורה .אל תבזבזו אפילו דקה אחת .הון עצום מחכה לכם.
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"לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו ...את אשר ישנו פה עמנו עומד
היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום" )דברים כ"ט,
י"א ,י"ד( .ברית זו היתה עם כל דורות העתיד של עם ישראל.
המלבי"ם זצ"ל שואל שאלה נוקבת .כיצד יכולים אנו ,החיים
שלושת אלפים שנה מאוחר יותר ,להיות מחויבים להסכם שנעשה
על ידי אבותינו? חוזה הנעשה ללא הסכמת אחד הצדדים אינו
תופס .אנו לא היינו שם כדי להסכים לדברים .כדי לענות על
שאלה זו עלינו להבין קודם כל שה' יתברך אינו זקוק להסכמתנו.
הוא יתברך ,יכול לכפות את תנאיו על כל אחד ,ובכל זמן .ברית זו
הינה לטובתנו .בלעדיה ,מי שעובר על רצון ה' היה נענש מיידית.
ה' יתברך מאריך אף ,ומקוה שהחוטאים יבינו את טעותם ויחזרו
בתשובה .התשובה היא לטובתנו ,כדי לטהר את נשמותינו ולזכות
אותנו בשכר נצחי .ה' מבטיח לנו שלעולם לא ישכח אותנו .הוא
לעולם לא יתן לנו לשקוע כל כך עמוק עד שנאבד .אנחנו והוא
התחייבנו לברית הקושרת אותנו יחד לנצח.
ילדים יקרים . . .
ראש השנה מגיע .הוא מסמן את תחילת השנה החדשה .זהו זמן
של התחדשות .זה הזמן לחדש ולחזק את הקשר שלנו עם ה'.
כשאנו מתקרבים אליו על ידי תשובה ,הוא יתברך ,מתקרב אלינו.
אלו תנאי הברית אליה נכנסנו לפני  3000שנה .מלאו את חלקכם.
ה' מחכה לכם.
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