
SOURCE	SHEET	–	PARSHAT	VA’ETCHANAN	2017	
	
1.	Va’etchanan	–	515	prayers	
	

. אעפ"כ לא קבל הקדוש ברוך הוא תפלתו."ואתחנן"ואתחנן. תקט"ו תפלות עשה על זה הדבר, כמנין   
	
2.	Rashi	–	prayers	of	the	righteous	
	

לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין אלא לשון מתנת חנם. אף על פי שיש להם  ואתחנן: אין חנון בכל מקום
אמר לו בלשון ואתחנן.  מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם. לפי שאמר לו (שמות לג יט) וחנותי את אשר אחון

.כדאיתא בספרי ה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה,ז דבר אחר  
	
3.	Berachot	17b	–	the	righteous	are	not	the	recipients	of	God’s	charity	
	

לה רבי (רש"י: אשר אמצתם לבבכם ונדבקתם בי) ָהְרחֹוִקים ִמְצָדָקה (ישעי' מ"ו י"ב). רב ושמואל, ואמרי  ִשְמעּו ֵאַלי ַאִּביֵרי ֵלב
כל העולם כולו נזונין בזכותם, והם אפילו  צדקה, והם נזונין בזרוע; וחד אמרכל העולם כולו נזונין ב יוחנן ורבי אלעזר: חד אמר

ן אין נזונין.בזכות עצמ 	
	
It says: “Hear Me, stubborn-hearted, who are far from charity” (Isaiah 46:12). While everyone agrees 
that the verse refers to the righteous, Rav and Shmuel, and some say Rabbi Yochanan and Rabbi 
Elazar, disagree as to how to interpret the verse. One said: The entire world is sustained by God’s 
charity, not because it deserves to exist, while the righteous who are far from God’s charity are sustained 
by force, as due to their own good deeds they have the right to demand their sustenance. And one said: 
The entire world is sustained by the merit of their righteousness, while they are not sustained at all, 
not even by their own merit 
	
4.	Avot	1:3	(Rambam)	–	you	don’t	deserve	a	‘prize’	
	

המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס  אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים
 אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם. 

(פרס ייקרא הגמול אשר יגמול האדם מי שאינו חייב לו בדין, אלא יעשה זה על דרך החסד וההטבה .... וזה הוא 
החסיד, שאתם לא תעבדו את ה' על תנאי שייטיב לכם ההבדל בין פרס ושכר, כי השכר חייבים בו בדין. ואמר זה 

	ויגמלכם חסד, ותקוו לגמול ותעבדו בעבורו, אלא עבדוהו כעבדים שאינם מקווים לחסד ולא להטבה....)
	
5.	Taanit	26a/31a	–	Boys	and	girls	on	the	fifteenth	of	Av	
	

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ שבהן בנות ירושלים יוצאות 
  ....בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו

 

Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as joyous for the Jewish people as the fifteenth of Av 
and Yom Kippur, as on them the daughters of Jerusalem would go out in white clothes, which each woman 
borrowed from another. Why were they borrowed? So as not to embarrass one who did not have her own 
white garments….  

	
אל תתן  .שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך ,בחור ?יו אומרותומה ה .ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים

תנו לה " ואומר (משלי לא, ל) " שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל"תן עיניך במשפחה  ,עיניך בנוי
  (משלי לא, לא)." מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה

	
And the daughters of Jerusalem would go out and dance in the vineyards. And what would they say? Young 
man, please lift up your eyes and see what you choose for yourself for a wife. Do not set your eyes toward 
beauty, but set your eyes toward a good family, as the verse states: “Grace is deceitful and beauty is vain, but 
a woman who fears the Lord, she shall be praised” (Proverbs 31:30), and it further says: “Give her the fruit 
of her hands, and let her works praise her in the gates” (Proverbs 31:31).  

	
 



תנו עיניכם ליופי שאין  ?יות שבהן מה היו אומרותיפיפ ,מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו': תנו רבנן': גמ
מכוערות  .תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים ?מיוחסות שבהן מה היו אומרות .האשה אלא ליופי

  ....םובלבד שתעטרונו בזהובי ,קחו מקחכם לשם שמים ?שבהם מה היו אומרות
	

Gemara: Those women of distinguished lineage among them would say: young man (please lift up your eyes 
and see what you choose for a wife): The Sages taught [this practice in greater detail in a baraita]: What 
would the beautiful women among them say? Set your eyes toward beauty, as a wife is only for her beauty. 
What would those of distinguished lineage among them say? Set your eyes toward family, as a wife is only 
for children [and the children of a wife from a distinguished family will inherit her lineage]. What would the 
ugly ones among them say? Acquire your purchase for the sake of Heaven, provided that you adorn us with 
golden jewelry after our marriage to beautify us.   
	
6.	Rabbi	Yaakov	Galinski	–	when	you	know	you	are	relying	on	miracles,	the	sky	is	the	limit	
 

טה. אלו היתה יפה, או עשירה, או מיוחסת, בוטחת היתה במעלתה, ש כן? והתשובה פשו ו איך מלאה לבה לדר 
שתמציא לה את זוּוגה. אבל מכערת היא, ועניה, ומשללת יחוס. מי יקחנה? תולה היא עיניה למרום, מיחלת לנס 

ישע' (וזהו "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד"  אם כבר, שיהיה זה בעל עשיר! שיתחולל. ואם זה נס, היד ה' תקצר?
כידוע "אל" הוא מדת החסד. וכאשר תולים שהישועה היא בחסדו יתברך, אזי בוטחים בו ואין פוחדים  ).י"ב ב'

שמא יגרום החטא. וזו תשובת השאלה. שגם אם יש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, הרי יש למעשיהם 
ולשכרם קצבה וגבול. אבל לחסד ה' אין גבול.  

 

 התשובה? בלבד אחת בפגישה בעליהן את מצאו שהן ייתכן ואיך שלהן הבגדים את לשאול צריכות היו הבנות למה

 לגמור אפשר ואז, כלום לי מגיע שלא מבין אני אזי שלי אינו הבגדים ואפילו משלי כלום לי שאין יודע כשאני. פשוט

. אחד ביום שדוך  
 

 הולך שהאדם הגדולה הצרה. דותלהו  עלינו הכל ועל, חסד הכל. כלום לנו מגיע שלא ההכרה היא והבסיס היסוד

 מקבל הוא שנותנים מה שכל חושב הוא. שמגיע מה כל לו נותנים ואין, במעלתו מכירים ושאין, לו שמגיע בהרגשה

!המחותנים לא ובודאי, בעלה לא, אשתו לא, הוריו לא, ה''הקב לא. כלפיו חובה ידי יוצאים אין ולעולם, בטבעיות  
 

?להתפלל שהואלנו בכך לבוראנו חובנו שלמנו שכבר בטוחים אנו מדוע  
 

7.	Chidushei	HaRIM	–	who	are	the	recipients	of	God’s	kindness?	
 

מכל דבר שבעולם יש בשמים אוצר, והגדול שבאוצרות הוא האוצר של מתנת חנם. אך לכאורה מדוע אין נותנים 
רק לאדם שיודע שאין מגיע לו כלום אצל מהאוצר הזה לכל איש ואיש. רק הענין הוא שאין נותנים מהאוצר הזה 

בוראו מצד מעשיו, רק מצד חנינה. ואין לו שום תביעה על זה. לאיש כזה יכולים ליתן מאוצר הזה. ומשה רבינו 
 וישעי' הנביא היו אנשים כאלה.

 
8.	Midrash	on	Vayikra	–	Moshe	Rabbeinu	had	true	self-awareness	
	

צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים  ,תדע לך שכן הוא כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו.
שהוציא את ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום והוריד תורה 

).ויקרא א' א'(מן השמים ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו, שנאמר "ויקרא אל משה"   
 
 

	


