Parashas Ki Seitze
Kambash

“Would you like to be our Shabbos

guest, Mr. Green?”
“Thank you so much for the invitation,
Rabbi Kambash. It would be my pleasure
to come to your beautiful home. I always
enjoy your Shabbos table immensely.
Everything and everyone in your home is
so serene. Everybody’s face has a happy
relaxed expression. No voice is ever
raised. I never sensed even a trace of anger; only pleasantness, tranquility, and
calm. The food is always delicious, the
accommodations are tip-top. You home is
a veritable fountain of peace and blessing.
It is a privilege to join you!”
“Why thank you so much, Mr. Green. My
parents’ home was also serene, as was my
grandparents. This has been a trait in our
family for generations. In
fact, this is the source of
our
family
name,
‘Kambash’.”
“What do you mean,
Rabbi?”
“‘Kambash’ is an acronym
for the Hebrew letters,
‘chof’, ‘mem’, ‘beis’ ‘shin’.
They are the first letters of
the words, ‘keli machzik
bracha shalom’ – the
vessel which holds blessing
is peace. Our family name
is based upon the famous
saying of our Sages, ‘The Holy One
Blessed Be He found no other vessel that
can hold bracha for Klal Yisrael other
than shalom’.1 We have kept shalom in
our family and have merited much heavenly bracha.”


“How great is shalom, for the conclu-

sion of the entire tefillah (Amidah prayer)
is none other than shalom.”2 Our Sages
are referring to the last blessing of the
Amidah – “Sim shalom” – grant peace. Let
us look into the sublime importance of
this request. The sefer Yesod Vi’shoresh
Ho’avodah declares that it is fitting for a
person to contemplate the great attributes
of the blessing of shalom. He then cites a
myriad of examples. Bircas Kohanim concludes with shalom. The good tidings that
the Holy One gave to Avraham Avinu
were shalom, as the verse states, “You
shall come to your ancestors in peace”
(Bereshis 15:15). The only request that
Yaakov Avinu had from the Holy One
was shalom, as the verse states, “And I
return in peace to my father’s house”
(Bereshis 28:21). The only praise that the
Holy One gave Aharon was shalom, as
the verse states, “My covenant was with

him – life and peace” (Malachi 2:5). He
only made a covenant with Pinchas for
shalom, as the verse states, “Behold, I
give him My covenant of peace” (Bamidbar 25:12). The Beis HaMikdash was inaugurated with shalom, as the verse
states, “May there be peace within your
walls, serenity within your palaces” (Tehillim 122:7). The announcement of Klal
Yisrael as Hashem’s nation is only with
shalom, as the verse states, “For the sake
of My brethren and My comrades, I shall
speak of peace in your midst” (Tehillim
122:8). The portion that tsaddikim will
receive in the next world is proclaimed
with shalom, as the verse states, “But the
humble shall inherit the earth, and delight
in abundant peace” (Tehillim 37:11).
These all hint to the upper world, which
is called shalom. Therefore, there is no
other mitzvah that a person is compelled
to pursue like shalom, as the verse
states, “Seek peace and pursue
it” (Tehillim 34:15). When a
person pursues peace here in
this lower world, it arouses
the upper world of shalom to bestow blessing
upon all the worlds.

The sefer Yaaros Devash

probes the depths of the
subject. Shalom is “nechmad” (a pleasing thing). Its
perfect attainment is a state of
complete unity in Klal Yisrael.
The prayer for shalom is that there should
be no machlokes (strife), jealousy, hatred,
or competition in our nation. Rather all
should be loving, valuing, and uniting
each other in ultimate unity. All of Klal
Yisrael should be one nefesh (soul). The
purpose of the tefillah “sim shalom”
should be to fulfill, “You shall love your
fellow as yourself”3 which is the principle
of the entire Torah. Pray that you should
have no anger, rather be humble to all,
which is the madrayga (spiritual level) of
shalom. For where anger is found, there is
no shalom.

And

so we request, “Sim shalom” –

please grant us shalom of the body, the
home, the state, and the possessions from
all mishaps, tragedies, and strife. “Tovah”
– what is good for the perfection of each
and every person. “U’vracha” – bestow
upon us an abundance of success. “Chen”
– May we find favor in Your eyes which
in turn will lead to us finding favor in the
eyes of all who see us. “Vi’chessed” –
grant our requests even though we are
not fitting. “Vi’rachamim” – be merciful
upon us and do not punish us as we deserve. “Aleinu vi’al kol Yisrael amecha” –
upon us and all of Klal Yisrael. “Borcheinu

Avinu” – Since You are our Father and
truly love us, grant us success.4 “Kulanu
kiechad b’ohr ponecha” – Klal Yisrael
merits the beneficence of the light of
Hashem’s countenance when there is no
divisiveness among them, as was at Har
Sinai “like one man with one heart”. The
light of Hashem’s countenance is the
revelation of love and pleasure for the
beloved (Klal Yisrael) that is expressed on
His face which is happy and glowing (so
to speak). “Ki b’ohr ponecha nosato lonu
Hashem Elokeinu Toras chaim” – As a
result of shalom, Hashem gave us the
Torah with the beneficence of His countenance.5 “Torah chaim” – the Torah
guides us how to live our lives.
“Vi’ahavas chessed” – the Torah teaches
us how to love and perform chessed, for
it is entirely chessed.4 Hashem is not content if we merely act kindly toward each
other. He wants us to love kindness.
What someone loves to do is never a
chore.6 “U’tsedaka” – reward for mitzvos
in Olam Habo, “u’vracha” – success in
Olam Haze, “vi’rachamim” – special
mercy, “vi’chaim” – long life, “vi’shalom”
– serenity to the body and soul.4 “And
may it be good in Your eyes to bless Your
people Israel at all times and at every
moment with your peace.” The Elders
fixed this bracha in accordance with what
the malachim said, “Blessed are You
Hashem, Who blesses His nation Israel
with shalom.” This was said at the time
when Klal Yisrael entered the land and
fulfilled the verse, “And I will provide
peace in the land” (Vayikra 26:6).7
Kinderlach . . .
Who wants blessing? Everyone! Who does
not hope for health, children, prosperity,
and achieving his spiritual potential? Our
Sages point the way to receiving bracha –
love shalom, pursue shalom, and pray for
shalom. “Rebbe Shimon ben Chalafta said,
‘The Holy One Blessed Be He found no
other vessel that can hold bracha for Klal
Yisrael other than shalom as the verse
states, “Hashem will give might to His
nation, Hashem will bless His nation with
peace”’ (Tehillim 29:11)”.1 This is the subject of the final blessing of the Amidah.
Pray for shalom, kinderlach. Make shalom
with family members, classmates,
neighbors, and friends. Guard shalom, as
you would a valuable gem, and it will
bring you blessing your entire life.
Mishna Uktsen 3:12
Bamidbar Rabba 11:7
3 Vayikra 19:18
4 Avodas HaTefillah
5 Kavannas HaLev
6 Chofetz Chaim
7 Levush
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"אולי תרצה לבוא אלינו אלינו לשבת ,מר גרין?"
"תודה רבה לך על ההזמנה ,הרב כמבש .אני שמח לבוא לביתך
היפה כל-כך .אני תמיד נהנה משולחן השבת אצלך .הכל – וכולם
– אצלך בבית רגועים .על פני כולם נסוך רוגע; אין צעקות ,ואף
ַל של כעס – רק אווירה נעימה ,שלום
בד
פעם לא חשתי אפילו ב ְ
ושלווה .האוכל תמיד טעים ביותר ,והאירוח מושלם .ביתך הוא
מקור לשלום וברכה .לעונג הוא לי להיענות בחיוב להזמנתך!"
"תודה רבה לך ,מר גרין .בית הורי היה תמיד שליו ,וכן בית סבי
וסבתי .תכונה זו מושרשת במשפחתנו כבר דורות .היא אפילו
ַשׁ".
מבּ
כְּ
המקור לשם המשפחה – ַ
"מה כוונתך ,כבוד הרב?"
"כמבש הוא ראשי תיבות ל'כלי מחזיק ברכה שלום' – הכלי
המחזיק ברכה הוא השלום .שם משפחתנו מבוסס על
האימרה המפורסמת של חכמינו ז"ל' ,לא מצא
א
הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום'.
שמרנו על שלום במשפחתנו וזכינו בברכת שמיים
מרובה".

ֵם כל התפילה
"גדול השלום ,שאין חות
אלא שלום".ב חז"ל מציינים כאן את
העובדה שהברכה האחרונה בתפילת
העמידה היא דווקא "שים שלום" .הבה
נתבונן בחשיבות העצומה של בקשה זו
לשלום .ספר יסוד ושורש העבודה מכריז
ֶה לאדם לחשוב על גודל מעלת ברכה
שׁנָא
ֶ
זו ,וגודל מעלת השלום בכלל .והוא מביא
שפע של דוגמאות המראות את חשיבות העניין:
ברכת כהנים מסתיימת במילה "שלום" .הקב"ה
בישר בשורה לאברהם שכלול בה השלום – "ואתה
תבוא אל אבותיך בשלום" )בראשית ט"ו ,ט"ו( .הבקשה
היחידה של יעקב אבינו מהקב"ה היתה לשלום ,כדברי הפסוק
"ושבתי בשלום אל בית אבי" )בראשית כ"ח ,כ"א( .השבח היחיד
ששיבח הקב"ה את אהרן היה שלום ,כדברי הפסוק "בריתי היתה
איתו ,החיים והשלום" )מלאכי ב' ,ה'( .ועם פנחס כרת הקב"ה
ברית שלום" :הנני נותן לו את בריתי שלום" )במדבר כ"ה ,י"ב(.
חנוכת בית המקדש היתה בשלום ,כדברי הפסוק "יהי שלום
בחילך ,שלווה בארמנותייך" )תהלים קכ"ב ,ז'(" .ולא נתבשרו
ישראל אלא בשלום כמו שכתוב 'למען אחי ורעי אדברה נא שלום
בך' )תהילים קכ"ב ,ח'( .ולא נתבשרו הצדיקים בחלקם הטוב
לעולם הבא אלא בשלום כמו שכתוב 'וענוים ירשו ארץ והתענגו על
רוב שלום' )תהילים ל"ז ,י"א( ".וכל זה מרמז לעולם העליון ,הנקרא
שלום .לכן זו המצוה היחידה שאדם מחויב לרדוף אחריה ,שנאמר
"בקש שלום ורדפהו" )תהילים ל"ד ,ט"ו( .כאשר אדם רודף אחר
השלום בעולמות התחתונים ,הוא מעורר בזה את העולם העליון
הנקרא שלום ,ומשם מגיע שפע לכל העולמות.
ספר יערות דבש מעמיק עוד בנושא זה .השלום הוא "נחמד" –
כלומר ,רצוי ואהוב .השלום המושלם הוא מצב של אחדות מלאה
בעם ישראל .התפילה לשלום היא שלא תהיינה שום מחלוקת ,שום
קנאה ,שנאה או תחרות בעמנו ,אלא ,שנהיה כולנו אוהבים
ומעריכים זה את זה ,ומאוחדים זה עם זה באחדות מושלמת .כל עם
ישראל צריך להיות נפש אחת ,מתוך כוונה לקיים את מצוות "ואהבת
לרעך כמוך"ג ,שהוא "כלל כל התורה" ,כדבריו .יש להתפלל שלא

יהיה בלבנו שום כעס ,אלא שנתנהג בענווה כלפי כל אחד ,והיא
מדרגת השלום .שכן ,במקום שהכעס מצוי ,אין שלום.
וכך אנו מבקשים "שים שלום" – אנא ,ה' ,הענק לנו שלום בגוף,
ושמרם מכל רע ,מכל אסון ומכל סכסוך.
בבית ,בארץ וברכושנוָ ,
"טובה" – מה שטוב עבור השלימות של כל אדם ואדם" .וברכה"
– הרעף עלינו שפע של הצלחה" .חן" – יהי רצון שנמצא חן
בעיניך ,מה שיוביל אותנו למצוא חן בעיני כל רואינו" .וחסד" –
היענה לבקשתינו על אף שאיננו ראויים לכך" .ורחמים" – רחם
עלינו ואל תענישנו כפי המגיע לנו .וכל זה " -עלינו ועל כל
ישראל עמך" ".ברכנו אבינו" – מכיוון שאתה אבינו ואוהב אותנו
באמת ,הענק לנו הצלחה במעשינו.ד "כולנו כאחד באור פניך" –
עם ישראל זכאי לקבל את שפע אורו של פני ה' כאשר אין בקרבו
מחלוקת ,כמו המצב שהיה בהר סיני – "כאיש אחד בלב אחד".
אור פני ה' משמעו גילוי האהבה והשמחה שלו כלפי אהובו )עם
ישראל( ,וזה מתבטא בכך שפניו )כביכול( שמחים וזוהרים" .כי
באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת
חיים" – כתוצאה מהשלום ,ה' נתן לנו את
ַן מפניו.ה "תורת חיים" –
קר
שָׁ
התורה בטוב ֶ
התורה מדריכה אותנו כיצד לחיות את חיינו.
"ואהבת חסד" – התורה מלמדת אותנו
כיצד לאהוב חסד ולעסוק בחסד ,שכן
התורה כולה חסד.ד ה' איננו מסתפק בכך
שננהג בטוב-לב כלפי הזולת; הוא רוצה
שנאהב לעשות חסד ולהיות טובי לב .ומה
ו
שאדם אוהב ,אינו יכול להפוך לנטל.
"וצדקה" – השכר על המצוות בעולם הבא,
"וברכה" – הצלחה בעולם הזה" ,ורחמים"
– רחמים מיוחדים" ,וחיים" – חיים ארוכים,
"ושלום" – שלוות הגוף והנפש.ד "וטוב
יהיה בעיניך לברך את עמך ישראל
בכל עת ובכל שעה בשלומך".
חז"ל קבעו ברכה זו בהתאם לדברי המלאכים,
שאמרו "ברוך אתה ה' ,המברך את עמו ישראל בשלום" כאשר עם
ישראל נכנס לארץ וקיים את הפסוק "ונתתי שלום בארץ" )ויקרא
ז
כ"ו ,ו'(.
ילדים ירקים . . .
מי רוצה ברכה? כולנו! מי לא מקווה לבריאות ,לילדים ,לפרנסה
טובה ,ולהגעה למדרגות הרוחניות שהוא מסוגל להגיע אליהן?
חז"ל הראו לנו את הדרך לקבל ברכה  :לאהוב שלום ,לרדוף אחר
השלום ,ולהתפלל לשלום" .אמר רבי שמעון בן חלפתא' ,לא מצא
הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,שנאמר
א
)תהלים כ"ט ,י"א(" ,ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום""'.
וזהו הנושא של הברכה האחרונה בתפילת העמידה .התפללו
לשלום ,ילדים יקרים .עשו שלום עם בני משפחה ,עם חברים
לכיתה ,עם שכנים ועם חברים .שימרו על השלום ,כמו שהייתם
שומרים על אבן יקרה במיוחד ,והשלום יביא לכם ברכה כל חייכם.
אמשנה עוקצין ג' ,י"ב.
בבמדבר רבה י"א ,ז'.
גויקרא י"ט ,י"ח.
דעבודת התפילה.
הכוונת הלב.
והחפץ חיים.
זהלבוש.

×02 585 2216 :ñ¬ñ ³îòõñ ¾− öîñ¼í −ò−−ò¼ ñ×ë  þëìôñ ³îþîô¾ ³î−î×ïí ñ

