Good Advice

“Class, we are now in the beginning of

the month of Elul. Rosh Hashanah, which
is Yom HaDin (the Day of Judgment), is
soon coming. How can we tip the scales
in our favor?”
“Judge people favorably.”
“Excellent
answer,
Chaim.
Hashem
judges us as we
judge
others.
Therefore, if we
dan
lechaf
zechus (judge
others favorably), He will
judge
us
favorably.”
“Be patient
with others.”
“Correct,
Avi. He will
then
be
patient with
us.”
“Have
mercy
on
others.”
“Wonderful,
Yossie! Hashem
will be merciful
upon you if
you
are
merciful on His creations.”
“Guard your speech.”
“I couldn’t have said it better myself,
Yanky. If a person does not speak badly
about his fellow Jews, the accusing angels
can say nothing bad about him. Even if
he has committed evil deeds, their lips are
sealed. They cannot prosecute him.”

“Attach yourself to the tsibbur (com-

munity).”
“Right, Shaya. It is much easier for an
individual to receive a harsh judgment
than a community. If you are part of a
tsibbur, then you will be judged along
with them.”
“Do work to help the tsibbur.”
“Now that is a superb answer, Yona.
When you do provide for another, then
he needs you. Even if you deserve a harsh
judgment, you may be saved for the sake
of the other person, because he needs
you. Multiply that by a hundred or a
thousand. If you help the tsibbur, then
they all need you. For their sake Hashem
will judge you favorably.”
“Strengthen Shabbos observance.”
“Great, Doni! When the Jews guard the
Shabbos, Hashem guards the Jewish people.”
“Learn Torah.”
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“Brilliant answer, Moishie! Torah learning
is our strength; it is a mighty force that
affords great protection from all sorts of
evil mishaps” (Gemora Sota 21a).
“Put all your energy into answering the
Kaddish: ‘Amen! Yehei shmei rabba mevorach le’olam ul’olmei almaya!’ (May your
Great Name be blessed now and forever!)”
“Yes, Aharon. Our Sages say
that even if one has already
been judged harshly, Hashem
will tear up his judgment if he
does this.”
“Be careful to make 100 blessings
each day.”

“One hundred percent, Yitzy. One

hundred people were dying each day
during the reign of King David. Then he
obligated the people to make 100
blessings each day, and the dying
stopped. Those 100 blessings retain their
protective power.”
“It seems like the list is endless.”
“It is, Shmully. Therefore, the best
advice is not to waste a single moment.
Always busy yourself with a mitzvah.
May we all receive a good judgment this
Rosh Hashanah.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
Rosh Hashanah is coming. What shall you
work on in order to receive a good judgment? You have so many options. Pick
one and get to work. If you feel ambitious, you can try more. The main thing is
your sincere effort. Serve the King of kings
with a full heart. Hashem is waiting for
you. He wants your teshuva. He will help
you along; you just have to make the first
step. Roll up your sleeves and get to work.
The King is coming.

“I

Knock Down,
Build Up

f you build a new house, you shall
make a fence for your roof, so there will
be no blood in your house if someone
falls from it” (Devarim 22:8). This verse
simply teaches that we are responsible to
prevent our property from damaging
others. Someone may fall off our roof;
therefore we must surround it with a
fence. The Noam Elimelech has an interesting and deep drasha on this verse. “If
you will build a new house...” The inner
character of a person is called his house.
That is where he lives. No matter where
he is, he is always the same person. He
builds his middos, his thoughts, and his
ambitions into his soul. Through this inner

world, he relates to the outer world.

H

ow do we build this house? By learning Torah. Those pure thoughts of Torah
penetrate our souls and build them up.
The verse refers to a “new house.” The
Divrei Torah that a person learns must
always be “new” to him. Each time he
learns, he should take a fresh approach.
One time learn faster, the next time learn
slower. Learn the halachos, and then
learn the drashas. If so, he will get a new
insight, a different understanding of the
sugya (subject).

“You shall make a fence for your roof.”

The roof is the highest part of the house.
It represents the gaava (haughtiness) of a
person. The Hebrew word “maakeh” is
similar to the word “omek” – deep. As
the verse states, “From the depths I called
you Hashem” (Tehillim 130:1). We have
to put a maakeh on the roof – to lower
the gaava to a low place. We must humble ourselves. This is the way to build a
proper house. A house permeated with
humility and built with pure thoughts of
Torah.
Kinderlach . . .
Did you ever see workers building a brick
house? How do they do it? One brick at a
time. One on top of the other. Slowly, the
walls begin to take shape. You may not
notice the progress after each brick. However, every brick makes a difference. Each
succeeding one is built on the previous
one. So too with the spiritual “house” that
we build. Each pure word of Torah is a
brick. We may not feel the progress after
each and every brick. However, they add
up. Slowly, the shape of the house forms.
Finally, when the walls are completed, we
come to the roof – the highest part of the
house. It must be crowned by a maakeh, a
symbol of humility. In order to build a
proper, strong, house, the construction
must contain huge portions of humility.
Kinderlach, we are all in the construction
business. Let us all build big, strong, beautiful houses, built with Torah, crowned
with humility.
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"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי
יפול הנופל ממנו" )דברים כ"ב ,ח'( .על פי הפשט ,פסוק זה בא
ללמד אותנו שחובה עלינו לדאוג לכך שרכושנו לא יזיק לאחרים.
מישהו עלול ליפול מהגג שלנו – ולפיכך עלינו להקיפו במעקה.
ה"נועם אלימלך" דורש על פסוק זו דרשה עמוקה ומעניינת" .כי
תבנה בית חדש "...פנימיותו של האדם היא ביתו .זהו
המקום בו הוא גר .אין זה משנה היכן הוא נמצא
בעולם – הוא תמיד אותו אדם .הוא בונה את מידותיו,
את מחשבותיו ואת שאיפותיו לתוך נשמתו .ודרך
עולם פנימי זה ,הוא מתייחס לעולם החיצוני.
כיצד בונים בית זה? ע"י לימוד תורה .מחשבות
התורה הטהורות חודרות לנשמותינו ובונות אותן.
הפסוק עוסק ב"בית חדש ".דברי התורה שהאדם
לומד חייבים להיות תמיד "חדשים" עבורו .בכל פעם
שהוא לומד ,עליו לראות את הדברים באור חדש,
אחר .לפעמים ללמוד מהר יותר ,לפעמים לאט יותר.
אולי קודם ללמוד את ההלכות ,ולאחר מכן ללמוד
את הדרשות .אם יעשה זאת ,הוא יקבל הארות
חדשות ,והבנות שונות בסוגיא בכל פעם שילמד
אותה.
"ועשית מעקה לגגך ".הגג הוא המקום הגבוה ביותר
בבית .הוא מסמל את הגאווה .ולעומת זאת ,המילה
"מעקה" דומה למילה "עומק" .וכמו שאומר
הפסוק "ממעמקים קראתיך ה'" )תהלים ק"ל ,א'(.
עלינו לעשות מעקה על הגג – להוריד את הגאוה
למקום נמוך .עלינו להנמיך את עצמנו .זוהי הדרך
לבנות בית בישראל :בית הספוג בענווה ובנוי מהגיגי תורה
טהורים.
ילדים יקרים . . .
האם אי פעם ראיתם עובדים בונים בית מלבנים? כיצד הם עושים
זאת? הם מניחים לבנה אחר לבנה ,אחת על השנייה .ולאט לאט,
הקירות מתחילים לקבל את צורתם .בתחילה לא שמים לב
להתקדמות הבנייה – הרי בכל פעם מניחים רק לבנה אחת .אך כל
לבנה היא משמעותית .כל לבנה מסתמכת על הלבנה הקודמת
שהונחה .כך גם ב"בית" הרוחני שאנו בונים .כל דבר תורה הוא
לבנה .ייתכן שלא נחוש שום התקדמות אחרי שהנחנו לבנה אחת.
אך עם הזמן ,הלבנים מצטברות ,ומתקבלת צורה של בית.
ולבסוף ,כאשר בניית הקירות הושלמה ,מגיעים לגג – החלק
הגבוה ביותר בבית .עליו להיות מעוטר במעקה – סמל לענווה .על
מנת לבנות בית טוב וחזק ,על הבנייה להכיל מנות גדולות של
ענווה .ילדים יקרים ,כולנו בנאים .הבה נבנה בתים גדולים ,חזקים
ויפים ,בנויים מתורה ומעוטרים בכתר הענווה.
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"ילדים ,כעת אנו בתחילת חודש אלול .ראש השנה ,שהוא יום
הדין ,מתקרב .מה אנו יכולים לעשות כדי להשפיע על הדין שיהיה
לטובתנו?"
"לדון אנשים לכף זכות".
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"תשובה מצויינת ,חיים .ה' דן אותנו כפי שאנו דנים אחרים .ולפיכך,
אם אנו נדון לכף זכות ,הוא ידון אותנו לכף זכות".
"להיות סבלנים כלפי אחרים".
"נכון מאוד ,אברימי .אם ננהג ,כך הוא יתייחס אלינו בסבלנות גם
כן".
"לרחם על אחרים".
"מצויין ,יוסי! ה' ירחם עליך ,אם גם אתה תרחם על ברואיו".
"לשמור על לשוננו".
"הוצאת לי את המלים מהפה ,יענקי .אם אדם
אינו מדבר דברים רעים על אחרים ,המלאכים
המקטרגים אינם יכולים לומר שום דבר רע
עליו .גם אם עבר עבירות ,שפתותיהם חתומות.
הם אינם יכולים לקטרג עליו".
"לא לפרוש מן הציבור".
"נכון ,שעיה .קל יותר לדון יחיד לכף חובה מאשר
ציבור שלם .אם משתייכים לציבור ,תהיה נדון יחד
איתם".
"לתרום לציבור".
"זוהי תשובה מעולה ,יונה .כאשר מסייעים לאדם
אחר ,הרי הוא זקוק לך ,ואז ,גם אם מגיע לך
עונש ,תינצל בזכות אותו אדם אחר הזקוק לך.
ואם נכפיל זאת במאה או באלף ,הרי אם מסייעים
לציבור שלם ,כולם זקוקים לך ,ובזכותם ידון ה'
אותך לכף זכות".
"להתחזק בשמירת שבת".
"נהדר ,דני! כאשר יהודים שומרים שבת ,ה' שומר
על העם היהודי".
"ללמוד תורה".
"תשובה מבריקה ,מוישי! לימוד תורה היא מקור הכוח שלנו.
היא מהווה כוח עצום המעניק הגנה מכל מיני רעות חולות"
)גמרא סוטה כא(.
"לענות בקדיש 'אמן ,יהא שמיה רבא מברך לעולם ולעלמי
עלמיא' )יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים( בכל
הכוח".
"נכון אהרן .חכמינו ז"ל אומרים שגם אם נגזר דינו של מישהו
לרעה ,ה' יקרע גזר דין זה אם אכן האדם יענה כך בקדיש".
"להקפיד לברך מאה ברכות ביום".
"מאה אחוז ,איציק .בתקופתו של דוד המלך ,מתו מאה אנשים
ביום .בא דוד המלך ותיקן לברך מאה ברכות ביום ,ואנשים
הפסיקו למות .מאה ברכות אלה עדיין בכוחם להגן עלינו".
"נראה שהרשימה היא אינסופית".
"אכן כן ,שמולי .ולפיכך ,העצה הטובה ביותר היא לא לבזבז אפילו
דקה אחת ,אלא להתעסק במצוות כל הזמן .יהי רצון שנזכה בדיננו
בראש השנה הזה".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
ראש השנה מתקרב .מה עליכם לעשות כדי לזכות בדין?
אפשרויות רבות לפניכם .בחרו באחד והחלו לעבוד עליו .אם אתם
שואפים ליותר מכך ,נסו להשתדל בדברים אחרים .העיקר פה הוא
הרצון הכן והאמיתי להשתפר ,לעבוד את ה' בכל לבבכם .ה'
ממתין לכם .הוא רוצה בתשובתכם .הוא יעזור לכם בדרך – עליכם
רק לעשות את הצעד הראשון .שנסו מותניים ,וקדימה לעבודה!
המלך בא!
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