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Quiet Heroes

his is a beautiful Yeshiva building,
Dovid.”
“I agree, Betzalel. My sons are privileged
to learn here. The building was not built
originally as a Yeshiva.”
“Really? How did the Yeshiva acquire it?”
“That is an interesting story. The original
builders and occupants of the building
were preparing to sell it and move out.
At that time, the Yeshiva was housed in
small overcrowded quarters. A father of a
student of the Yeshiva saw the situation
as an opportunity for the Yeshiva to purchase the building. There was one problem, however.”
“Not enough money.”
“Exactly. This concerned parent was undaunted. He quickly got to work organizing meetings to bring to the attention of
the community the importance of the acquisition of this structure for
the Yeshiva. It went very
slowly at first, but gradually
the idea caught on. People
began working together to
raise the necessary funds.
Slowly but surely, they approached the required sum.
Finally, the day came when
they were able to purchase the
structure. After some minor renovations,
the Yeshiva was able to move into the
new building. The opening day was a
monumental joyous event for the entire
community.”
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctification of the Holy Name) Dovid.”
“I agree, Betzalel. The man who began
the campaign is a real hero. He was just
an ordinary person, yet he accomplished
something great. I wonder how people
achieve such phenomenal success.”
“It is not as rare as you think, Dovid.
There are many heroes walking quietly
amongst us. Their deeds attract no attention and arouse no fanfare. However,
they are no less accomplished than the
man who acquired this building for the
Yeshiva.”
“Can you give me an example, Betzalel?”
“Sure, Dovid. Consider a man who has a
specific amount of time set aside to learn
Torah every day. He recognizes the supreme importance of Torah, and would
like to increase his learning time. He rethinks his schedule, reorganizes his meetings and appointments, cuts down on his
traveling time, and comes up with another hour in the day to learn. During
that hour, he utters approximately 10,000
words of Torah, each one of which is
worth 613 mitzvos. He is enriched with
6.13 million more mitzvos each day! That
is a genuine bona-fide hero.”
“Who would ever think...”
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife.
The husband and wife realize that keeping quiet when emotions are high will
calm the situation and give them the opportunity to rationally work out the issues. One day, a conflict begins. They
exercise great effort and manage to stay
calm and quiet. The fight ends and the
issue is subsequently dealt with. This happens again and again until the major issues are solved. Peace reigns in the house.
This couple, who learned to control
themselves, are heroes of great proportions. Future generations will benefit from
their mighty acts.”
“You are very astute in your observations, Betzalel.”
“I suppose we can metaphorically say
that building internal buildings is just as
gallant as building ones of bricks and
stones. A person’s soul is a magnificent
spiritual edifice. It takes no less work,
planning, expense, and self-sacrifice to
build than a Yeshiva building. One
who seriously undertakes a project
like this, perseveres, and achieves
a measure of success, is a true
hero.”
“We have many heroes
walking among us.”
“We surely do, and we can
join their ranks. We just need a
serious
commitment
to
improve our spiritual lives. Opportunities
to grow will present themselves as plentifully as bricks on a building site. We will
place each one of them into our spiritual
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitzvah, our internal structure will grow bigger
and stronger. One who astutely perceives
it will appreciate our quiet heroism.”
“Betzalel, you have motivated me to be a
great person!”
“You are already on your way, Dovid.
May Hashem grant you great success.”
“Amen!”
Kinderlach . . .
People who perform great acts that benefit entire communities are often honored
for their heroism. However, quiet individuals who perform mighty acts of overcoming their Yetzer Hora to grow spiritually are no less heroic. There are building
their neshamos (souls) into beautiful spiritual edifices. Kinderlach, seize the opportunities for greatness in your everyday
lives. Work on building your neshamos.
Become genuine heroes.

It’s Very Simple
“Oy, I wish I was rich. My life would be

so much easier and less complicated.”
“I can make you rich in one day – no
problem.”
“Really? How?”
“It is actually very simple. Just bring me a

copy of tomorrow’s Wall Street Journal.
We will see which stocks will go up in
value tomorrow. We will then borrow all
the money that we can, buy those stocks,
and watch them go up. Tomorrow we
will sell them, rake in a huge profit, return the borrowed money, and be rich.”
“That is a brilliant plan. There is only one
problem.”
“What is it?”
“They do not publish tomorrow’s Wall
Street Journal today. Nobody knows the
future.”
“Yes, that is a very big problem.”
“Please allow me to correct myself. There
is One Who does know the future –
Hashem. However, He does not share it
with us. In fact, He commands us to refrain from looking into the future. It is a
verse in this week’s parasha – ‘You shall
be wholehearted with Hashem, your G-d’
(Devarim 18:13). Rashi explains that we
should not attempt to look into the future to find out what The Creator has in
store for us. Rather, we should be wholehearted with Him. Trust Him, and accept
whatever He does wholeheartedly. If we
trust Him, then He will be with us.”
“I see.”
“The Malbim has an even deeper explanation. The name, ‘Elokecha’ denotes
Hashem’s hashgacha pratis (individual supervision) upon every Jew. The verse informs us that we shall conduct ourselves
wholeheartedly with the Almighty, and not
attempt to find out what He has in store for
us. Rather we shall accept whatever He
does, knowing that it is for our own good,
for He knows better than we do. Then He
will be close to us, and personally supervise
the events in our lives. To sum it up, ‘If we
act wholeheartedly, then Hashem Elokim
will be with us.’ The Sifrei says it so poetically, ‘When you are wholehearted, your
lot is with Hashem, your G-d.’”
“Do you realize how rich you truly are?
You are rich in Torah knowledge. You do
not need tomorrow’s Wall Street Journal.
You have possessions much more valuable than money.”
“You are right. Hashem has been very kind
to me. I must be equally kind to Him and
accept His decrees unconditionally.”
Kinderlach . . .
What will be in the future? Will you be
rich or poor? Will you be healthy or
sickly? Where will you live? Whom will
you marry? How long will you learn?
How long will you live? Only Hashem
knows. If you trust Him and accept everything that He does, knowing that it is
good for you, then it will truly be good.
You will see the good, know it, and appreciate it. You will not worry about the
future because you will know that you are
safely and securely in the hands of
Hashem. It is all very simple. Be wholesome with Hashem.
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"איזה בניין יפה יש לישיבה ,דוד!"
"אכן ,בניין יפה מאוד ,בצלאל .הבנים שלי לומדים פה .אבל הבניין
לא נבנה לכתחילה עבור הישיבה".
"באמת? כיצד הישיבה רכשה אותו ,אם כן?"
"זה סיפור מעניין .בעלי הבניין היו מעוניינים למכור אותו ולעבור
משם .באותו זמן ,הישיבה עדיין שכנה במבנה קטן וצפוף ביותר.
אביו של אחד התלמידים בישיבה שמע על מכירת המבנה הגדול
יותר ,וראה כאן הזדמנות שכדאי לנצלה .היתה בעיה אחת
בלבד"...
"כסף".
"נכון .אבל אותו אבא לא ויתר .הוא החל לארגן חוגי בית שבו
הסביר לקהילה כולה את החשיבות של רכישת המבנה הזה עבור
הישיבה .בתחילה העניינים התנהלו בעצלתיים ,אך אט אט החלו
אנשים להירתם למבצע .כמה אנשים התאגדו יחד כדי לגייס את
הכסף הנדרש ,ועם הזמן הצליחו במשימה ,והיה בידיהם הסכום
הדרוש .לבסוף ,הגיע היום שבו יכלו לרכוש את המבנה .לאחר
כמה שיפוצים קלים ,זכתה הישיבה לעבור למשכנה החדש .יום
חנוכת הבית נחוג בקרב כל בני הקהילה".
"זה ממש קידוש השם ,דוד".
"אני מסכים אתך ,בצלאל .מי שהחל את מבצע גיוס התרומות הוא
גיבור אמיתי .הוא היה אדם מן השורה ,רגיל לגמרי ,אך הוא
הצליח לעשות מעשה גדול מאוד .מעניין איך אנשים מצליחים
להגיע להישגים כאלה".
"הדבר אינו נדיר כל כך ,דוד .יש הרבה גיבורים שקטים ונסתרים
המהלכים בינינו .מעשיהם אינם מושכים תשומת לב ,ואין
מריעים להם בחצוצרות .אך הם בעלי הישגים שאינם נופלים
מהישגיו של אותו אדם שהצליח לרכוש את הבניין עבור
הישיבה".
"אתה יכול לתת לי דוגמא לאדם
כזה ,בצלאל?"
"ודאי ,דוד .בוא נעלה בדעתנו אדם
שיש לו זמן קצוב ללמוד תורה מדי
יום .הוא מכיר בחשיבות העצומה של
התורה ,ומעוניין להרחיב את שעות
הלימוד שלו .הוא משנה את סדר
היום שלו ואת שעות הישיבות
והפגישות במשך היום ,מקצר את
משך הנסיעה ,ומרוויח בכך עוד
שעת לימוד בכל יום .במשך שעה זו ,שפתיו ממללות כ10,000-
מילים של דברי תורה ,שכל אחד שווה בערכו לתרי"ג מצוות .הוא
מועשר עקב כך ב 6.13מיליון מצוות מדי יום! הרי לך גיבור אמיתי".
"מי היה חושב"...
"והנה עוד דוגמא :זוג ששלום הבית שלו מופר .הבעל והאשה
מבינים ששתיקה בשעת מריבה עשויה להרגיע את המצב וכך
תהיה הזדמנות לשקול את הנושאים השנויים במחלוקת ולהגיע
להסכמה .והנה ,יום אחד פורצת מריבה ביניהם .הם מתאמצים,
ומצליחים למרות הכל להישאר רגועים ושלווים .כך מסתיימת
המריבה ,ולאחר מכן נמצא פתרון לבעיה שגרמה לה .דבר זה
קורה שוב ושוב ,עד שכל המחלוקות העיקריות ביניהם מיושבות.
השקט שב לשרור בבית .בני זוג אלה ,שלמדו לשלוט בעצמם ,הם
גיבורים עצומים .ומעשיהם הגדולים ישפיעו לטובה על דורות רבים
בעתיד".
"אני רואה שיש לך כושר הבחנה מפותח ,בצלאל".
"נראה לי שאנו יכולים לומר שבניית בניינים פנימיים היא מעשה
נאדר לא פחות מבניית בניינים העשויים אבנים ומלט .נשמתו של
אדם היא מבנה רוחני מרהיב .ונדרשים עבור בנייתו לא פחות
עבודה ,תכנון ,הוצאות ומסירות נפש מאשר עבור רכישת מבנה
לישיבה .מי שמחליט לקבל על עצמו פרויקט כזה ואכן מתמיד בו
עד להצלחה ,הוא גיבור אמיתי".
"יש לנו הרבה גיבורים המהלכים בינינו".
"אכן כן ,וגם אנו יכולים להצטרף אליהם .עלינו רק לקבל על
עצמנו באמת לשפר את חיי הרוח שלנו .הזדמנויות לצמיחה
והתפתחות רוחניים מצויות לרוב ,יותר מאבנים באתר בנייה .הבה

ננצל הזדמנויות אלה ונשלב אותן בבניין הרוחני שלנו .וכך ,עם כל
מעשה ועם כל מצווה ,ילך המבנה הפנימי שלנו וייבנה ויתחזק .ומי
שיודע להבחין בדברים כאלה ,ידע גם להעריך את הגבורה
השקטה הזאת".
"בצלאל ,הודות לך ,ברצוני כעת להיות לאדם גדול!"
"אתה כבר בדרך ,דוד .יהי רצון שה' ישלח לך הצלחה במעשי
ידיך".
"אמן!"
ילדים יקרים . . .
אנשים העושים מעשים גדולים שכל הציבור נהנה מהם ,בדרך
כלל זוכים להכרה ולכבוד .אך אנשים שקטים המצליחים להתגבר
על היצר הרע שלהם ומפתחים את חיי הרוח שלהם אינם פחותים
מהם .הם עוסקים בבניית מבנה רוחני מרהיב ביופיו – נשמתם.
ילדים יקרים ,נצלו את ההזדמנויות להגיע לגדלות בחייכם היום-
יומיים .השתדלו לבנות את נשמותיכם .היו לגיבורים אמיתיים.
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"אוי ,כמה שהייתי רוצה להיות עשיר .החיים שלי היו אז יכולים
להיות כל כך קלים יותר ומסובכים פחות".
"אני יכול להעשיר אותך ביום אחד – בלי בעיות".
"באמת? איך?"
"זה באמת פשוט ביותר .הבא לי עותק של ה'וול סטריט ג'ורנל'
)עיתון עסקים אמריקני( של מחר ,וכך נראה אילו מניות יעלו מחר.
נִלווה היום כסף ככל יכולתנו ,נקנה את המניות האלה היום ,ונשב
ונראה כיצד ערכן עולה .מחר נמכור אותן ,נרוויח רווחים גדולים,
נחזיר את הכסף שלווינו ,ונהיה עשירים".
"זוהי תוכנית באמת גאונית .יש בה רק בעיה אחת".
"ומהי?"
"ה'וול סטריט ג'ורנל' של מחר מתפרסם מחר ,ולא
היום .אף אחד איננו יודע את העתיד".
"כן ,זו אכן בעיה גדולה מאוד".
"הרשה לי לתקן את דברי .יש
מישהו שיודע את העתיד – ה' .אך
הוא לא מגלה לנו עתיד זה .ויותר
מכך ,הוא אוסר עלינו לנסות לגלות
אותו .זהו פסוק בפרשת השבוע הזה:
'תמים תהיה עם ה' אלוקיך' )דברים
י"ח ,י"ג( .רש"י מסביר שאל לנו
לנסות לנבא את העתיד ,כדי לגלות
מה הוא צופן לנו .במקום זה עלינו
להיות שלמים עם ה' :לבטוח בו ולקבל כל מה שהוא עושה בלב
שלם .אם נבטח בו ,הוא יהיה איתנו בכל דרכינו".
"אני מבין".
"למלבי"ם יש הסבר עמוק עוד יותר' .אלוקיך' מתייחס להשגחה
הפרטית של ה' על עם ישראל – השגחה פרטית על כל יהודי ויהודי.
הפסוק מודיע לנו שעלינו להתנהג בתמימות עם הקב"ה ולא לנסות
לגלות מה הוא 'מתכנן' לנו .עלינו לקבל כל מה שהוא עושה בידיעה
שהכל לטובתנו ,שכן הוא יודע טוב מאיתנו מה טוב לנו באמת .אם
נעשה זאת ,הוא יהיה קרוב אלינו ,וישגיח אישית )כביכול( על
האירועים בחיינו .ובקצרה' :אם תהיה תמים עם ה' ולא תפנה לדעת
עתידות ...אז חלקך עם ההשגחה הפרטית '.והספרי אומר גם כן:
'כשאתה תם  -חלקך עם ה' אלוקיך"'.
"האם אתה יודע כמה אתה באמת עשיר? אתה עשיר בידיעת
התורה .אין לך צורך במהדורת ה'וול סטריט ג'ורנל' של מחר .יש
לך דבר ששווה הרבה יותר מכסף".
"אתה צודק .ה' מיטיב עמי .עלי להיטיב עמו ,ולקבל את גזירותיו
בתמימות".
ילדים יקרים . . .
מה יהיה בעתיד? האם תהיו עניים או עשירים? חולים )חלילה( או
בריאים? היכן תגורו? עם מי תתחתנו? כמה זמן תלמדו? כמה זמן
תחיו? רק ה' יודע .אם תבטחו בו ותקבלו את כל מה שהוא עושה
בידיעה שכל הנעשה הוא לטובתכם ,אזי אכן הכל יהיה טוב .תראו
את הטוב ,תדעו אותו ,ותכירו בו .לא תדאגו לעתיד ,מכיוון שתדעו
שאתם נמצאים במקום בטוח ביותר :בידיו של ה' .הכל באמת
פשוט ביותר .תמים תהיה עם ה' אלוקיך.
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